
 
 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 
 

 

 

 

 

Kati Lillak  

 

 

FINANTSEERIMISALLIKATE KASUTAMINE 

PÕLLUMAJANDUSES: ANALÜÜS FINANTS- JA 

MITTEFINANTSNÄITAJATE ALUSEL 

 

USES OF FINANCIAL SOURCES IN AGRICULTURE: AN 

ANALYSIS OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL FACTORS 
 

 

Magistritöö 

Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava 

 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Maire Nurmet, Dr (Econ) 

 

 

 

 

 

Tartu 2016 



2 

 

 

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Kati Lillak Õppekava: Majandusarvestus ja 

finantsjuhtimine 

Pealkiri: Finantseerimisallikate kasutamine põllumajanduses: analüüs finants- ja 

mittefinantsnäitajate alusel 

Lehekülgi: 78 Jooniseid: 5 Tabeleid: 15  Lisasid: 4 

Osakond: Majandus- ja Sotsiaalinstituut 

Uurimisvaldkond: Põllumajandusökonoomika, S187 

Juhendaja: Maire Nurmet 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2016 

Viimastel aastatel on põllumajandusettevõtted sattunud keerulisse olukorda ning kogu 

sektori üldine kui ka majandusolukord, on pandud tugeva surve alla. Magistritöö eesmärk 

oli hinnata finants- ja mittefinantsnäitajate põhjal Eesti põllumajandusettevõtete 

majandusolukorda kasutatavate finantseerimisallikate taustal ning selgitada välja, kuivõrd 

langevad finantsaruannete põhjal avalduvad majandustulemused kokku 

põllumajandusettevõtjate hinnangutega ettevõtte majanduslikust olukorrast.  

Eesmärgi saavutamiseks kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Töö andmed koguti Eesti 

Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi poolt uurimisprojekti raames ning töös 

kasutati uurimisprojekti andmebaasi. Andmebaas sisaldas ettevõtteid iseloomustavaid 

näitajaid ning ettevõtete endapoolseid hinnanguid kasutatavatest ettevõttevälistest 

finantseerimisallikatest ning majandusolukorrast. Samuti sisaldas andmebaas 

põllumajandusettevõtete 2013. ja 2014. aasta bilansse ning kasumiaruandeid, mille kirjete 

põhjal arvutati ja hinnati finantsnäitajaid analüüsimaks põllumajandusettevõtetes 

kasutatavaid finantseerimisallikaid, ettevõtete sõltuvust laenudes, kasumlikkust ning 

likviidsust.  

Uuringu tulemuste põhjal saab öelda, et ettevõttevälistel finantseerimisallikatel – 

pangalaenul ja liisingul, on põllumajandusettevõtetes oluline roll kuna antud 

finantseerimisallikaid või selle kombinatsioone kasutasid ühe või ühena allikatest 

finantseerimiseks valdav enamus valimis olnud ettevõtetest. Tegevusvaldkondade lõikes 

leiti, et taime ning taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted saavutasid 

kasumlikkust ja likviidsust iseloomustavate finantsnäitajate lõikes paremad tulemused kui 

loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes. Ettevõtete majandustulemused 2014. aastal 

kajastusid ettevõtjate endapoolsetes 2015. aastal antud hinnangutes majandusolukorrale – 

parima hinnanguga hindasid ennast ettevõtted, kelle finantsnäitajad vastasidki headele 

tulemustele ning madalaima hinnanguga hindasid ennast ettevõtted, kelle finantsnäitajad 

olidki halvemad. Ettevõtted saavutasid maksimaalse kasumlikkuse ja likviidsuse erinevate 

finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes, mistõttu leiab autor, et 

põhjapanevamate järelduste tegemiseks, milliste finantseerimisallikate või selle 

kombinatsioonide kasutamisel saavutavad ettevõtted maksimaalse kasumlikkuse ja 

likviidsuse, oleks vajalik uuritavat perioodi pikendada ning ka ettevõtete arv peaks olema 

ühtlasem finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes. 

Märksõnad: ettevõttevälised finantseerimisallikad, kasumlikkus, likviidsus, 

majandusolukord 
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In recent years, Estonian agricultural companies are in a difficult financial situation and the 

entire sector has been put under intense pressure. The main objective of this master thesis 

is to evaluate Estonian agricultural companies’ economical situation through financial and 

non-financial factors on the basis of financial sources and to identify if companies’ 

estimates of economical situation are based on actual results from financial statements.  

The master’s thesis research used quantitative methods. The data and the database of the 

research project, which was collected by the Institute of Economics and Social Sciences of 

Estonian University of Life Sciences, was used in this thesis. The database included 

indicators of the agricultural companies and companies’ estimates from external financing 

sources and from economical situation. The database also contained agricultural companies 

2013 and 2014 balance sheets and income statements, which records allowed to calculate, 

compare and evaluate financial factors and to analyse agricultural companies’ financing 

sources, companies’ reliance on loans and companies’ profitability and liquidity.  

By comparing financial and non-financial factors, it was found that horticulture companies, 

who used for financing mainly banks, lease’s and supplier’s, also companies engaged in 

both horticulture and animal husbandry, who used for financing mainly bank’s and lease’s, 

financial factors, which characterises companies profitability and liquidity, were 

significantly better from companies dealing with animal husbandry only, who used for 

their financing mainly banks. Companies’ assessments in 2015 for companies’ economical 

situations, as non-financial factors, were reflected in the 2013 and 2014 actual results 

which were based on financial statements - companies who had good actual financial 

results rated themselves as outstanding. While companies with lower financial results rated 

themselves not as good as top rated companies. The companies achieved maximum 

profitability and liquidity of various sources of financing and its combination, which is 

why the author finds that, to make fundamental conclusions, which kind of used external 

financial sources, and its combinations, achieve better profitability and liquidity, it would 

be necessary to extend the research period and the number of companies should be more 

even on the basis of financial sources.  

Keywords: external financial sources, profitability, liquidity, economical situation 
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SISSEJUHATUS 
 

Põllumajandus on valdkond, mis on alati olnud inimese ja ühiskonna jaoks kesksel kohal. 

Suur osa igapäevaselt tarbitavast ja kasutatavast, pärineb põllumajandussektorist. Iga 

ettevõtte tegevuse eesmärgiks on saada kasu, kuid põllumajandusettevõtetel on igal juhul, 

lisaks kasu teenimise eesmärgile ka soov saavutada inimeste ja ühiskonna jaoks 

jätkusuutlik tootmine. 

Põllumajandusettevõtted peavad igapäevaselt hindama nii ettevõtte finants- kui ka 

mittefinantstegureid ning langetama otsuseid, mis mõjutavad oluliselt nende äritegevust 

ning edasist jätkusuutlikkust. Sageli ei ole tehtavate otsuste puhul määravaid tegureid aga 

võimalik ette ennustada (Kahan 2008; Purves et al. 2015: 282). Põllumajandusettevõtted 

peavad seega olema valmis kiiresti kohanema muutuva majandusolukorraga, et säilitada 

turul konkurentsivõime ning ettevõttes stabiilsus, likviidsus ja jätkusuutlikkus. 

Kohanemine muutlikus olukorras võib tihti tähendada põllumajandusettevõttele 

ümberstruktureerimist, tegevuse laiendamist või kokkutõmbamist või hoopis uute 

investeeringute tegemist. Põllumajandusettevõtted saavad kasutada investeeringute 

finantseerimiseks mitmeid erinevaid rahastamisallikaid. Seetõttu on finantseerimine 

kindlasti igas ettevõttes põhimomendiks kuna igasuguse investeeringu tegemiseks on 

esmalt vaja finantseerimist. 

Lähtuvalt ettenägematutest olukordadest ja kiiresti muutuvast keskkonnast on õige 

finantseerimisallika valik sageli ettevõtetes keeruliseks, kuid oluliseks aspektiks, kuna vaja 

on leida ettevõtte peamised finantseerimisvõimalused ning valida sobivad 

finantseerimisallikad. Viimastel aastatel on aga põllumajandusettevõtted sattunud 

keerulisse olukorda – Venemaa turu kadumine ning uute eksportturgude vaevaline 

leidmine on enim surve alla seadnud just piimandussektori. Lisaks raskendab piimatootjate 

olukorda madal piimaliitri hind. Seakasvatuse olukorda raskendab aga katku levik, mis 

omakorda avaldab mõju ka teraviljakasvatajatele - Veterinaar- ja Toiduamet soovitab jätta 

vilja koristamata põldudelt, kus on silmnähtavalt käinud metssead. Lähtuvalt erinevatest 

kitsendustest ja probleemidest, on põllumajandusettevõtted seatud äärmiselt keerulisse 

olukorda ning kogu sektori üldine kui ka majandusolukord, on pandud tugeva surve alla. 
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Kui põllumajandussektori majandusolukorda ei suudeta parandada ning kaasata võimalikke 

finantseerimisallikaid, on ohus kogu Eesti põllumajandussektor ning arvestada tuleb ka 

kaudsele mõjule majanduses laiemalt. Lisaks sellele on ohus sajad töökohad erinevates 

maapiirkondades ning maaelu kuna sageli on põllumajandusettevõtted maapiirkondades 

suurimaks kui mitte ainukeseks tööandjaks. Kuigi ettevõtte finantseerimiseks on erinevaid 

võimalusi, on põllumajandusettevõtted kriisiolukorras ning on äärmiselt oluline hinnata, 

sektori jätkusuutlikkuse tagamiseks, tema majandusolukorda läbi erinevate näitajate.   

Magistritöö eesmärk on hinnata finants- ja mittefinantsnäitajate põhjal Eesti 

põllumajandusettevõtete majandusolukorda kasutatavate finantseerimisallikate taustal ning 

selgitada välja, kuivõrd langevad finantsaruannete põhjal avalduvad majandustulemused 

kokku põllumajandusettevõtjate hinnangutega ettevõtte majanduslikust olukorrast. 

Eesmärgi saavutamiseks on autor seadnud järgmised ülesanded:  

 käsitleda finantseerimise olemust ning selgitada välja peamised ettevõttesisesed ja 

–välised finantseerimisallikad Eestis; 

 käsitleda erinevaid kapitali struktuuri teooriaid finantseerimise kontekstis; 

 iseloomustada põllumajandusettevõtteid ning selgitada eelnevate finantseerimist 

puudutavate uuringute peamised tulemused empiirilise osa läbiviimiseks; 

 leida Eesti põllumajandusettevõtetes kasutatavad ettevõttevälised 

finantseerimisallikad; 

 läbi finants- ja mittefinantsnäitajate hinnata Eesti põllumajandusettevõtete 

majanduslikku olukorda – ettevõtete sõltuvust võõrkapitalist, ettevõtete 

kasumlikkust ning likviidsust, kasutatavate ettevõtteväliste finantseerimisallikate 

taustal. 

Magistritöös eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit, et leida 

vastus järgmistele uurimisküsimustele: 1) millised on olnud Eesti põllumajandusettevõtetes 

peamised kasutatavad ettevõttevälised finantseerimisallikad aastatel 2013-2014; 2) milline 

on finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes ettevõtete sõltuvus laenudest 

ning milliste allikate lõikes saavutatakse maksimaalne ettevõtte kasumlikkus aastatel 2013-

2014; 3) kas ettevõtete endapoolsed hinnangud majandusolukorrale on vastavuses tegelike, 

finantsaruannete baasil avalduvate majandustulemustega; 4) milline on Eesti 

põllumajandusettevõtete majandusolukord tegevusalade lõikes läbi kasutatavate 

ettevõtteväliste finantseerimisallikate aastatel 2013-2014; 5) milliste kasutatavate 
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ettevõtteväliste finantseerimisallikate kombinatsioonide korral saavutatakse ettevõtte 

maksimaalne likviidsus ehk maksevõime ning milline on ettevõtete likviidsus tegevusalade 

lõikes läbi kasutatavate finantseerimisallikate? 

Magistritöö esimeses peatükis käsitletakse töö olulisemaid mõisteid nagu finantseerimine, 

ettevõttesisesed ja –välised finantseerimisallikad ning nende liigid, käsitletakse erinevaid 

kapitali struktuuri teooriaid finantseerimise olemuse mõistmiseks. Lisaks iseloomustatakse 

esimeses peatükis töö valimi moodustanud Eesti põllumajandussektorit ning antakse 

ülevaade eelnevate uuringute põhjal peamistest finantseerimist puudutavatest 

probleemidest kui ka lahendustest. Eelnevate uuringute põhjal tuuakse välja ka peamised 

likviidsust ja kasumlikkust iseloomustavad finants- ja mittefinantsnäitajad ning nende 

omavahelised seosed, et mõista milliste näitajate alusel on võimalik analüüsida ja hinnata 

põllumajandusettevõtete finantseerimisallikaid ning majandusolukorda. Teises peatükis 

ehk empiirilises osas antakse esmalt ülevaade töö metoodikast ning andmetest. Seejärel 

leitakse, analüüsitakse ja hinnatakse finants- ja mittefinantsnäitajate lõikes Eesti 

põllumajandusettevõtetes kasutatavaid ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid ning 

põllumajandusettevõtete majandusolukorda kasutatavate ettevõtteväliste 

finantseerimisallikate taustal. Analüüsi tulemustest koostatakse empiirilises osas ka 

kokkuvõte ning arutelu. 

Töö koostamisel on autor töötanud läbi mitmeid rahvusvahelisi ja Eestis läbiviidud 

teadusartikleid ning uuringuid. Lisaks teadusartiklitele on töös kasutatud erialast 

kirjandust, erinevaid andmebaase (Statistikaamet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus). 

Uuringu jaoks vajalikud andmed saadi Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudist 

uurimisprojekti „Nõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete 

finantsteenuste pakkumiseks“ raames. Käesolevas töös viiakse läbi andmebaasist saadavate 

andmete edasitöötlus. Teiseste andmete alusel kirjeldatakse uuritavat nähtust, tehakse selle 

kohta järeldusi ning prognoositakse näitajate käitumist. Andmete analüüsiks kasutatakse 

programmi Microsoft Excel. 

Magistritöö autorile teadaolevalt ei ole Eesti põllumajandusettevõtete finantseerimise 

alastes uuringutes kasutatud paralleelselt finants- ja mittefinantsnäitajate baasil läbiviidud 

analüüse.   
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1. ETTEVÕTETE FINANTSEERIMINE  
 

1.1 Ettevõtete finantseerimisallikad 
 

Ettevõte, mis on loodud selleks, et toota mingit toodet või osutada teenust, vajab oma 

protsesside toimimiseks ja jätkusuutlikkuseks erinevaid ressursse ning tegureid. Lisaks 

inimressurssidele ja materiaalsetele ressurssidele omavad olulist rolli ka finantsressursid 

ehk finantseerimisallikad. Olenevalt sellest, kuidas ettevõtte ressursse kasutatakse ja 

juhitakse, avaldab see olulist mõju ettevõtte majandusolukorrale. (Miettinen et al. 2008: 

153, Varendi et al. 2008: 94) Käesolev peatükk käsitleb ettevõtte rahastamist ehk 

finantseerimist, selle jagunemist ning peamisi finantseerimisallikaid mõistmaks töö 

olemust. 

Finantseerimine on rahastamistegevus ehk finantseerimispoliitika, mida on vaja erinevate 

investeeringute tegemiseks (Kõomägi 2006). Finantseerimispoliitika on: 

 seotud bilansi passivapoole kui ka kapitali struktuuri kujundamisega; 

 kapitali hinna analüüs; 

 kapitali struktuuri tuleb kujundada selliselt, et minimeerida keskmine kapitali hind; 

 jagunemine - fikseeritud ja ujuva intressimääraga finantsinstrumendid, lühi- ja 

pikaajalised finantsinstrumendid, konventeeritavad ja mittekonverteeritavad 

finantsinstrumendid (Kõomägi 2006: 18, Kenk 2012: 20). 

Ettevõtte finantseerimispoliitika eesmärk on seega seotud ettevõtte tegevuse tagamise ning 

investeeringute rahastamise ehk finantseerimisega, mis hõlmavad erinevaid valikuid. 

Finantseerimiseks saab ettevõte kasutada kas ettevõttesiseseid või ettevõtteväliseid 

finantseerimisallikaid. Ettevõttesisesteks finantseerimisallikateks loetakse ettevõtte siseselt 

tekkinud rahalisi allikaid. Ettevõttevälisteks finantseerimisallikateks loetakse aga 

finantseeringuid, mis tulevad ettevõttesse väljastpoolt. (Carpenter, Petersen  2002; Curtiss 

2012) Ettevõttel võib tekkida finantseerimisvajadus nii stardikapitali otsimisel ettevõtte 

algfaasis ning ka siis, kui ettevõte on saavutanud sellise rahakäibe, mis on ettevõtte 

jätkusuutlikuks ja stabiilseks toimimiseks vajalik, kuid vaja oma tegevuse laiendamiseks 

täiendavat kapitali ja finantseerimist. Finantseerimisvajadus tekib ka siis, kui ettevõttel 

puhaskäibekapitali enam ei jätku. (Milline on… 2015) 
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Ettevõttesisesteks finantseerimisallikateks on äritegevuse tulemusel loodud allikad, milleks 

võivad olla - ettevõtte kasum, pärast intressi- ja dividendimakseid alles jääv ehk 

reinvesteeritud tulu, varem kogutud reservid, põhivara müük ja amortisatsioon (Banking… 

2013). Lisaks saab sisemise finantseerimisallikana käsitleda ka amortisatsiooni, mille all 

mõistetakse materiaalse põhivara kasuliku eluea jooksul amortiseeritava osa kandmine 

kulusse (RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 2011, § 7,22). 

Alustavatel ja alles stardifaasis olevate ettevõtete jaoks on enamasti peamisteks 

finantseerimisallikateks ettevõtja omavahendid (Finantseerimine ja… 2015). Mõnikord 

kasutatakse ettevõttesiseseid finantseerimisallikaid esmaste vahenditena seetõttu, et 

ettevõttevälised finantseerimisallikad ei pruugi olla alati kättesaadavad ning lisaks võib ka 

ettevõte ise eelistada esmase finantseerimisallikana just sisemisi finantseerimisvahendeid 

(Majanduse Rahastamise… 2015: 10). Sander (2003) leidis uuringus „Intressiriski ja 

kapitalistruktuuri juhtimine Eesti mittefinantsettevõtetes“ küsitluse tulemusel, et ligikaudu 

65% vastanutest arvab kõige soodsaimaks finantseerimisallikaks just sisemist omakapitali 

(Sander 2003: 175). Ka Vildo (2008) kohaselt on kasutatakse ettevõtetes esmalt sisemisi 

finantseerimisallikaid. Paraku on väga vähesed ettevõtted suutelised rahastama oma 

tegevuse laiendamist vaid rahavoogudest ning seetõttu tekib ettevõttel vajadus leida 

finantseerimisvõimalusi ka välistest finantseerimisallikatest (Vildo 2008).  

Ettevõtteväline finantseerimine saab toimuda läbi oma- või võõrkapitali suurendamise. 

Välise finantseerimise kaasamine omakapitali suurendamise läbi tähendab osakute või 

aktsiate müümist või väljastamist. Sellisel juhul kaasatakse ka ingelinvestorite ja 

riskikapitalistide finantseerimist, kus investeeringu vastu antakse ettevõtte osakuid või 

aktsiaid (Vildo 2008; Banking… 2013). Põllumajandusettevõtted on enamasti 

väikeettevõtted, kus puudub võimalus saada ettevõttevälist finantskapitali aktsiaturgudelt 

läbi emissioonide. Sellest lähtuvalt on finantseerimisallikateks põllumajanduses enamasti 

ettevõttevälised finantseerimisallikad nagu erinevad pangad ja laenuühistud ning 

erainvestorid. (Curtiss 2012) Käesolev töö keskendubki enam seega laenupõhisele 

finantseerimisele ehk finantseerimisele läbi võõrkapitali suurendamise, mis on 

ettevõttevälise finantseerimise üks vorme. 

Ettevõtteväliste finantseerimisallikate kasutamine on otstarbekas eriti siis, kui ettevõte on 

kasumlik ning võimeline tasuma nii finantseerimisliigist tulenevaid intresse ja laene. 

Sellisel puhul on ettevõttel võimalus ära kasutada finantsvõimendusest tulenevat efekti 
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(Finantseerimine ja… 2015). Lähtudes Eesti Panga pressiteatest, kus analüüsiti Eesti 

ettevõtete laenamisvajadust 2014. aastal, leiti, et võrreldes eelnevaga on vajadus 

võõrkapitalile ettevõtetes mõnevõrra suurenenud. Võõrkapitali kaasamise vajadus on 

suurenenud tänu vähenenud kasumlikkusele, mis on omakorda vähendanud 

ettevõttesiseseid finantseerimisvahendeid. (Raudsaar 2015) Tänapäeval saadavate 

laenutoodete arve on suhteliselt suur, mis tähendab, et ettevõtetel on suur valikuvõimalus. 

Lai valikuvõimalus ei tähenda aga alati seda, et laenu on võimalik võtta kuna pangad 

esitavad laenusaajate krediidivõimele märkimisväärselt kõrged nõuded, pöörates palju 

tähelepanu laenusaaja tagatise kvaliteedile ja suurusele. Investeerimislaenude korral 

nõutakse lisaks tagatisele ka omafinantseeringut. Samuti võivad krediidilepingud seada 

piiranguid laenusaaja finantstegevusele. Eeltoodud punktid võivad seega suuresti mõjutada 

ettevõtte pangast saadava laenu summat ning ka hinda. (Raudsepp, Ivanova 2006: 120) 

Järgnevas tabelis käsitletakse ja tuuakse välja peamised laenuliigid – käibekapitali laen, 

arvelduskrediit, faktooring ning investeerimislaen, mida Eesti pankades ettevõtete 

finantseerimiseks pakutakse. 

 

Tabel 1. Eesti pankades pakutavad peamised laenuliigid (Allikas: autori koostatud, Milline 

on… 2015, põhjal) 

Laenuliik Laenuliigi kirjeldus 

1) Käibekapitali laen Laen on mõeldud käibekapitali pidevaks 

täiendamiseks. Laenu on mõistlik kasutada 

olukorras kui ettevõttel on näiteks 

hooajalisusest tingitud vajadus osta ühekordne 

suurem kaubapartii või leevendada mõne 

suurtellimusel tekkivat lühiajalist 

finantseerimisvajadust. Samuti sobib laen 

lühiajalisteks investeeringuteks. 

2) Arvelduskrediit Arvelduskrediit on laen, mille korral on 

arveldusarve saldol võimlik minna miinusesse 

ehk negatiivseks. Arvelduskrediidi eeliseks 

võib lugeda seda, et intresse tuleb maksta ainult 

summalt, millega miinuses ollakse. 

3) Faktooring Faktooring on mõeldud kaupade ja teenuste 

müüjatele. Faktooringu puhul maksab ostja 

müüjale avansilisi makseid omandades ise 

sealjuures nõudeõiguse laekumata arvetele. 

Maksetähtajal tasub aga ostja kauba või teenuse 

arvelt summa pangale ning pank tasub omakord 

müüjale ülejäänud arve osa, millest kuuluvad 

mahaarvamisele faktooringu kasutamisega 

seotud tasud. 

 

  

http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/ettevotlusega-alustamine/ettevotluse-rahastamine-ja-toetused/finantseerimine-ja-investeerimine
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Tabeli 1 järg. 
4) Investeerimislaen Erinevalt käibekapitalilaenust on 

investeerimislaen mõeldud just pikaajaliste 

investeeringute tegemiseks. 

 

Tabelit 1 analüüsides on selgelt näha, et laenuliigid erinevad oma põhimõtete ja olemuse 

poolest. Nii on ka igal ettevõtjal siinkohal oluline kalkuleerida ja analüüsida, milline laen 

on tema ettevõtte jaoks kõige sobilikum ning millistele pangapoolsetele kriteeriumitele 

(näiteks ettevõtte finantsnäitajad, tagatised) peab ettevõte laenu saamiseks vastama.  

Ettevõtjatel võib sageli tekkida küsimus, kas soovitud põhivara soetamiseks kasutada laenu 

või oleks mõistlikum põhivara liisida. Valiku tegemiseks tuleb ettevõttel teha vahet kahel 

erineval mõistel – laen ja liising, ning teada nende erinevusi. Kui laenu puhul toimub 

reaalne raha liikumine, ehk ettevõtte arvelduskontole kantakse summa, milles osapooled on 

omavahel eelnevalt kokku leppinud ning lepingu sõlminud, siis liisingu puhul on tegemist 

liisinguandja poolt vallas- või kinnisasja rentimisega, kus liisinguandjal on rendiasja üle 

omandiõigus ning liisinguvõtjal rendiobjekti üle valdus- ja kasutusõigus. (Laen või… 

2015) Liisingulepingud ehk rendilepingud jagunevad peamiselt kaheks: kasutusrent ja 

kapitalirent. Raamatupidamise Toimkonna juhendi (edaspidi RTJ) 9 kohaselt, mis käsitleb 

rendiarvestust, loetakse kapitali rendiks renti, mille puhul on kõik vara omandiõigusega 

seotud hüved ja riskid üle kandunud rentnikule, kusjuures omandiõigus ei pruugi alati 

rentnikule üle minna. Kasutusrendiks loetakse aga renti, mis ei vasta kapitalirendi 

olemusele ja omadustele ning mille puhul vara omandiga seonduvad hüved ja riskid ei 

kandu üle rentnikule. (RTJ 9 Rendiarvetus 2011, § 6,7) 

Laenu kasutamist ja kasutamise astet võib käsitleda kui finantsvõimendust. Kõrge 

finantsvõimendus on võimalik siis, kui ettevõte kasutab finantseerimisallikatena 

ulatuslikult laene. Suurem võlakoormus laenu kasutamisest tingitult tähendab aga 

kõrgenenud finantsriski, sest ettevõtjatele endale mingeid väljamakseid teha ei ole vaja, 

kuid pangad nõuavad oma antavalt laenult põhisummat ning laenuintressi sellele 

vaatamata, mis võib olla ettevõtjatele sageli keeruliseks kohustuseks. (Miettinen et al. 

2008: 156, Põllumajandusettevõtjate … 2014: 32) Eesti Teadusuuringute ja innovatsiooni 

süsteemi ülevaate aruandest tuleneva informatsiooni põhjal kasutavad finantseerimiseks 

pangalaenu enam väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mikroettevõtetes kasutatakse 

aga vähem just ebapiisava tagatise ning laenudest tulenevate kõrgete intresside tõttu 

(Christensen et al.2012: 66). Ka Deutsche Bank poolt läbi viidud uuring leidis, et väike ja 
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keskmise suurusega ettevõtete peamiseks finantseerimisallikateks on pangalaenud (Kaya 

2014 : 2-18). 

Lisaks pangapoolt antavatele laenudele on võimalik saada ettevõttele vajalikus mahus 

finantseerimisvahendeid riigipoolse toe abil, näiteks läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse 

(Eesti piirkondlik… 2015: 215). Seega on lisaks eeltoodud välistele 

finantseerimisallikatele võimalik ettevõtetel oma tegevust finantseerida läbi erinevate 

toetuste kui ka spontaansete allikate kaudu, milleks võivad olla tarnijatele tasumata arved 

ehk kauba krediit, võlad töövõtjatele, maksuvõlad. Samuti on võimalik ettevõttel küsida 

viivist arvelt, mille tasumistähtaeg on kliendil ületatud. (Kõomägi 2006: 25) Sarnaselt 

toetustelegi on spontaansete finantseerimisallikate näol tegu soodsa finantseerimisvormiga, 

kuid oma iseloomult on need siiski lühiajalised ning seotud ostetavate kaupade ja 

teenustega (Raudsepp, Ivanova 2006: 120). 

Eesti piirkondliku arengu aruande kohaselt näitab riikide kogemus, et isegi kui 

pangandussektor ja finantsturud on hästi arenenud, võivad väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtete finantseerimisel esineda tihtipeale raskusi kapitali või laenu saamisega kuna nad 

ise suudavad pakkuda üksnes piiratud tagatisi (Eesti piirkondlik… 2015: 215). Peale 

finantseerimisallikate kättesaadavuse, tuuakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

peamiste arengut takistavate probleemidena välja ka uute turgude leidmist, klientide poolt 

arvete maksmata jätmist või viivitamist, ettevõtluse liigset bürokraatiat ning koormavaid 

õigusakte. Lisaks ei ole Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted üldjuhul 

koostööaltid teiste ettevõtete, avaliku sektori ning ka ettevõtteväliste investoritega, 

soovides säilitada ettevõtte sõltumatus. (Kaarna et al. 2012) Väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtete tugevaks küljeks peetakse aga seda, et võrreldes suurettevõtetega, suudavad 

nemad kiiremini reageerida erinevatele muutustele, mis tulenevad majanduskeskkonnast 

(Vildo 2008: 3). 

Kõige levinumaks ettevõtteväliseks finantseerimisallikaks on laenupõhine finantseerimine, 

kuid antud finantseerimisviisiga on seotud mitmed erinevad küsimused tulenevalt 

informatsiooni asümmeetria probleemist (Vildo 2008). Kaarna ja teiste autorite uuringu 

(2012) põhjal kasutasid väikese ja keskmise suurusega ettevõtted 2011. aastal enam 

järgmisi ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid – 1481. valimis olnud ettevõttest üle poole 

(51%) kasutasid laene perekonnalt ja sõpradelt, 48% liisinguid, 37% pangalaene, 15% 

riigipoolseid toetusi, 11% kodumaiseid ja 7% välisinvestoreid, 4% riiklikke tagatisi või 
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laene, 3% faktooringuid ning 1% riskikapitali (Kaarna et al. 2012: 50). Ka Majandus- ja 

rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni teabearuande „Väike ja 

keskmise suurusega ettevõtete ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjate juurdepääs 

rahastamisele perioodil 2014–2020: võimalused ja väljakutsed” kohaselt on väike ja 

keskmise suurusega ettevõtete rahastamisallikateks pangalaenud - umbes 80% 

rahastamisest toimub laenude abil (VKEde ja keskmise… 2015 : 5). Ka varasemast 

uuringust Rumeenias (Gosa, Feher 2010), kus uuriti riigi finantseerimisallikaid, leiti, et 

peamised kasutatavad finantseerimisallikad on pangalaenud. Samuti leiti, et 

põllumajandusettevõtete jaoks on olulised ka Euroopa Liidu toetused, kuid erinevus teiste 

liimesriikidega on siiski suur. Samuti on otsetoetuste saamises Euroopa Liidu eelarvest 

märgata suuri erinevusi Rumeenia ning teiste liikmesriikide vahel (Rumeenias 57 eurot 

hektari kohta kui samas Kreekas 507 eurot ja Belgias 443 eurot hektari kohta). Lisaks ei 

avalda olulist mõju Rumeeniale Euroopa Liidu maaelu arengu programmi raames 

eraldatavad summad. (Gosa, Feher 2010)  

Seega on ettevõtetel võimalik enda finantseerimisallikana kasutada ka toetusi, kui 

spontaanseid allikaid, mida kajastatakse bilansis pikaajaliste kohustustena. Samas on 

oluline märkida, et toetuste sihtpärasel kasutamisel, ei kuulu ettevõtte poolt tagastamisele, 

erinevalt laenupõhisest finantseerimisest nagu pangalaenud ja liisingud, mis kuuluvad 

tagastamisele ning millega kaasnevad suuremad kulutused. (Mobel 2012: 22,23) Kuna 

toetused ei kuulu reeglina ettevõtte poolt tagastamisele ning ka finantseerimisallikale 

tehtavad kulutused ei ole reeglina suured, ei käsitleta käesolevas töös edaspidi toetusi. 

Selge on see, et igal ettevõttesisesel kui ka ettevõttevälisel finantseerimisallikal on omad 

eelised ja puudused. Finantseerimisvaliku tegemisel tuleks ettevõttel kaaluda ning 

arvestada oma ettevõtte vajaduste, finantsseisundi ning kasvuperspektiiviga. Lisaks tuleb 

hinnata finantseerimise kulukust kui ka kättesaadavust. (Gallagher 2009: 563) Kuigi 

ettevõtte finantseerimisallika vorme on mitmeid, on need enamikule alustavatele või 

finantsraskuses olevatele ettevõtetele kättesaamatud (Miettinen et al. 2008).  

Käesoleva peatüki taustal võib seega öelda, et ettevõtetel on enda finantseerimiseks ehk 

rahastamiseks võimalik valida mitmete erinevate ettevõttesiseste ja ettevõtteväliste 

finantseerimisallikate vahel. See, millises proportsioonis on ettevõtte finantseerimisallikad, 

ning selleks, et mõista, mis mõjutab ettevõtteid kasutama eri liiki finantseerimisallikaid, 
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käsitletakse järgnevas peatükis peamisi kapitali struktuuri ja selle teooriaid, et mõista 

finantseerimise olemust.  

 

 

1.2 Kapitali struktuuri teooriad finantseerimise kontekstis 

 

Selleks, et mõista finantseerimise olemust ja kapitali struktuuri kujunemist, käsitletakse 

järgnevalt kapitali struktuuri ja tänapäeval eksisteerivad kapitali struktuuri kirjeldavad 

teooriad, mis võimaldavad luua ettekujutuse sellest, mis mõjutab ettevõtteid kasutama eri 

liiki finantseerimisallikaid (Golberg 2007: 28). 

Kapitaliks nimetatakse allikaid, millega moodustatakse ettevõtte varad (Kõomägi 2006). 

Kapitali struktuur väljendab oma olemuselt seda, milliseid ressursse kasutab ettevõte oma 

põhitegevuse kui ka tuleviku kasvu saavutamise finantseerimiseks. Teisisõnu iseloomustab 

kapitali struktuur seda, millises proportsioonis on ettevõttes allikate koostises nii lühi- kui 

ka pikaajalised võlakohustused ning omakapital (Jones 2007). Kapitali struktuuri 

iseloomustamiseks võib kasutada mitmeid näitajaid - enamasti suhtarve nagu võlakordaja, 

omakapitali võlasiduvus ja finantsvõimendus. Erinevate autorite kohaselt, on kapitali 

struktuuri hindamisel oluline lähtuda ainult laenukapitalist kuna spontaansed lühiajalised 

kohustused, nagu võla töövõtjatele, võlad tarnijatele, ei tulene finantseerimisotsustest vaid 

ettevõtte igapäevasest äritegevusest. (Kenk 2012: 22)  

Kapitali struktuuri irrelevantsuse teooria aluseks saab lugeda Milleri ja Modigliani 1958. 

aastal kirjutatud artiklit, teooriat tuntakse ka M&M teooriana. Teooria on väljatöötatud 

ideaalsete turutingimuste kontekstis, kus kõik turuosalised omavad võrdset ligipääsu ja 

informeeritust finantsturgudele. Selle tulemusel oleks ettevõtte turuväärtus kapitali 

struktuurist iseseisev. (Mondher 2011: 193-195) Kapitali struktuuri irrelevantsuse teooriaid 

kritiseeritakse peamiselt seetõttu, et teooria aluseks esitatud eeldused on ebatõenäoliselt 

saavutatavad ning samuti ei ole ettevõtete ja investorite käitumine kooskõlas teooriaga 

(Kenk: 2012:29). Kuigi teoreem ei anna tegelikku vastust küsimusele, kuidas ning milliste 

finantseerimisallikatega peaksid ettevõtted ennast finantseerima, annab see aga põhjuseid, 

miks ettevõtte kapitali struktuur on oluline (Golberg 2007: 64).  

Staatiline kompromissiteooria kohaselt, mis on tuntud ka kui optimaalne kapitali struktuuri 

teooria, on teatud laenukapitali osakaalu eksisteerimise korral ettevõtte väärtus 

maksimaalne. Staatiline kompromissteooria on üheperioodiline mudel, mis arvestab, et 
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ettevõtted järgivad optimaalset kapitali struktuuri igas perioodis. (Kenk 2012: 35; 

Megginson 1997: 343)  

1980-ndatel aastatel toimus Myersi poolt korrektne finantshierarhia formuleerimine, mis 

kujundas endast järgmist: 

 ettevõtetes eelistatakse kasutada enam sisemisi finantseerimisallikaid välistele 

finantseerimisallikatele;  

 juhul kui ettevõte vajab siiski välist finantseerimist, kasutada selliseid 

finantseerimisallikaid, mille väärtus on vähem mõjutatud informatsioonilisest 

asümmeetriast, mistõttu eelistatakse ettevõtetes enam pangalaene ja võlakirjade 

emiteerimist (Myers 1988, viidatud Sander 2003 vahendusel). 

Lisaks eeltoodud teooriatele on olemas ka dünaamiline kompromissiteooria, mis on oma 

olemuselt finantshierarhia ja staatiliste kompromissiteooriate ühendus. Dünaamilist 

kompromissiteooriat iseloomustab see, et finantseerimisotsuse valikut käsitletakse 

mitmeperioodiliselt. Teisisõnu arvestatakse kapitali struktuuri loomisel pikemaajalise 

investeerimisvajadusega, mis on ka dünaamilise kompromissiteooria üheks olulisemaks 

eelduseks. (Frank, Goyal 2005: 13,18) Järgnevas tabelis 2 on välja toodud eelnevate 

käsitletud teooriate kokkuvõttev kirjeldus. 

 

Tabel 2. Peamised tänapäeval eksisteerivad kapitali struktuuri kirjeldavad teooriad 

(Allikas: autori koostatud, Mondher 2011; Megginson 1997: 343; Sander, 2003; Frank, 

Goyal 2005, põhjal) 

Teooria Teooria kirjeldus 

Kapitali struktuuri irrelevantsuse teooria 

(capital structure irrelevance theories) 

Teooria kohaselt on ei mõjuta teatud tingimuste 

korral kapitali struktuuri valik ettevõtte väärtust 

Staatiline kompromissiteooria (static trade-off 

theories) 

Teooria kohaselt eksisteerib optimaalne 

vahekord oma- ja laenukapitali vahel 

Finantshierarhia teooria (pecking order 

theories) 

Teooria kohaselt eksisteerib 

finantseerimisallikate optimaalne 

paremusjärjestus 

Dünaamiline kompromissiteooria (dynamic 

trade-off theory) 

Teooria kohaselt arvestatakse kapitali struktuuri 

loomisel pikemaajalise investeerimisvajadusega 

 

Tabelit 2 analüüsides võib öelda, et kõik neli kapitali struktuuri valikut kirjeldavad 

teooriad erinevad oma põhimõtete poolest, kuid on selge, et kõigi teooriate eesmärgiks on 

maksimaalse ettevõtte kasumlikkuse ehk teisisõnu tulemuslikkuse saavutamine.  
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Damodaran (2010) uurimus kinnitab, et  ettevõtted järgivad finantshierarhia teooriat, mille 

kohaselt on ettevõttes välja kujunenud finantseerimisallikate paremusjärjestus. Ettevõtetes 

kasutatakse finantseerimisallikana esmalt ettevõttesiseseid allikaid, seejärel kasutatakse 

laenukapitali kaasamist ning aktsiate emiteerimist ehk välist omakapitali. Ettevõtjad 

väärtustavad omaduste poolest enam just järgmisi omadusi – paindlikkus ja kontroll. 

Ettevõttevälistele finantseerimisallikatele on aga just omane ettevõtte paindlikkuse 

vähendamine ning kontrolli suurenemine. Näiteks võivad ettevõttevälise finantseerimise 

korral välisinvestorid jälgida ettevõtte juhtkonna tegevust. Ettevõtted eelistavad välistele 

finantseerimisallikatele aga sellise kontrolli ja jälgimise vältimiseks kasutada 

ettevõttesiseseid finantseerimisallikaid. Lisaks ei kaasne sisemiste finantseerimisallikate 

kasutamisel erinevaid kulutusi, mis tekivad väliste finantseerimisallikate puhul (erinevad 

tehingukulud, laenude puhul laenuintressid ja muu selline). (Damodaran 2010: 383)  

Ka Majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni 

teabearuande kohaselt kasutavad väike ja keskmise suurusega ettevõtted (kuhu kuuluvad 

ka enamus põllumajandusettevõtteid) finantseerimisallikaid teatud järjekorras – esmalt 

kasutatakse ära sisemised ressursid, milleks võivad olla nii perekonna kui ka sõprade 

säästud, sisemine omakapital nagu jaotamata kasum, seejärel kasutatakse alles pangalaene 

ning välist omakapitali (VKEde ja keskmise… 2015: 5). Eeltoodut kinnitab ka 

finantshierarhia teooria, mille kohaselt eelistavad ettevõtted sisemisi finantseerimisallikaid 

välistele finantseerimisallikatele. Sisemise omakapitali kasutamise puhul praktiliselt 

puuduvad transaktsioonikulud. (Baskin 1989, viidatud Sander 2003: 171 vahendusel) 

Transaktsioonikulud on seda madalamad, mida likviidsemad on sisemised vabad ressursid 

ettevõttes. Sisemise omakapitali maksueelise olemasolu sõltub konkreetse maksusüsteemi 

ülesehitusest ja eripärast. Olukorras, kus dividende maksustatakse kõrgemalt kui muudest 

allikatest tulenevaid tulusid, võivad ettevõtted eelistada maksuaspektist lähtudes just 

ettevõttesiseseid finantseerimisallikaid. (Sander 2003: 171) 

Mitmed empiirilised uurimused viitavat aga pigem asjaolule, et ühe kapitali struktuuri 

teooria seisukohtade paikapidavus ei välista samaaegselt teist kapitali struktuuri teooriat, 

mistõttu võivad ettevõtted samaaegselt järgida erinevaid kapitali struktuuri teooriaid. 

Samuti võivad erinevates riikides ning piirkondades kehtivad turutingimused ja 

majanduskeskkond mõjutada ettevõtete valikuid ning eelistusi ehk ettevõtte kapitali 

struktuuri. (Kenk 201: 34) Seega on ettevõtte oma- ja võõrkapitali proportsiooni keeruline 
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ning raske määratleda, kuid üldreeglina leitakse, et omakapital on kallim kui võõrkapital 

kuna pangalaenuga kaasnev intress on kõrgem kui ettevõtjate ootus tulususe suhtes. Sellest 

lähtuvalt võiks olla soodsam ja laialdasem võõrkapitali kasutamine. (Miettinen et al. 2008: 

156) Võõrkapitali kasutamine suurendab aga ettevõtte finantsriski. 

Finantsrisk on risk, mis võib tuleneda ettevõtte finantseerimisest ning mida on võimalik 

hinnata rahas, tagajärgedele on võimalik määrata mingi väärtus. Finantsrisk sõltub seega 

ettevõtte rahastamise viisist ehk finantseerimisallikatest ja finantseerimisotsustest, 

jagunedes turu-, krediidi- ja likviidsusriskiks. (Riski… 2006; Kahan 2008) Ettevõtte 

finantseerimisotsuseid võivad mõjutada mitmed erinevad asjaolud ja faktorid. Sander 

(2007) on jaganud otsuseid mõjutavad tegurid järgmiselt: 

 fundamentaalsed faktorid (hind, risk, kasum); 

 klassikalised tegurid (asümmeetriline informatsioon, maksud, panktorikulud, 

transaktsioonikulud, agentuurikulud, ebavõrdne ligipääs turule); 

 praktilised mõjutajad (inimpsühholoogia, turul valitsev olukord, finantseerimist 

puudutav maine, osanike poolsed täheldused, riskijuhtimine, seadusandlus, 

ettevõtte elutsükkel ja muud faktorid). 

Tšehhi põllumajandusettevõtetes leiti, et peamisteks kapitali struktuuri mõjutavateks 

faktoriteks ettevõttes on järgmised tegurid - ettevõtte suurus, vara tagatise väärtus, 

kasumlikkus, põhivaralisus, maksukilp, jaotamata kasum, likviidsus. Regressioonanalüüsi 

põhjal leiti, et vaid osadel teguritel on märkimisväärne mõju. Leiti, et ettevõtte suurus, vara 

tagatise väärtus, jaotamata kasum ning likviidsus on tegurid, mis mõjutavad võlgnevust 

põllumajandusettevõtetes. Pikaajalisi võlgnevusi mõjutas teguritest kõige enam aga 

likviidsus. Kuigi ettevõtte suurus ja jaotamata kasum olid statistiliselt kinnitatud oluliselt 

määravateks ja mõjuvateks teguriteks, on nende tegurite mõju nii lühi- kui ka pikaajaliste 

võlgnevuste kontekstis põhimõtteliselt nullilähedased. (Aulova, Hlavsa 2013) 

Käesoleva peatüki taustal saab öelda, et ettevõtete kapitali struktuuri valikud ehk ettevõtte 

poolt kasutatavad finantseerimisallikad, võivad olla mõjutatud väga mitmetest erinevatest 

teguritest. Põllumajanduses valitsevad kitsendused ja probleemid võivad aga raskendada 

sektori ligipääsetavust finantseerimisallikatele ning sellega omakorda ka ettevõtte 

kasumlikkust ning likviidsust. Sellest lähtuvalt käsitletakse järgnevas peatükis erinevaid 

finantseerimisalaseid uuringuid, et mõista põllumajandusettevõtete finantseerimisallikaid 

ning majandusolukorda. 
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1.3 Põllumajandusettevõtte finantseerimise ja majandusolukorra 

vahelised seosed 
 

Käesolevas peatükist antakse ülevaade eelnevate uuringute põhjal peamistest 

finantseerimist puudutavatest probleemidest kui ka lahendustest, analüüsitakse eelnevate 

uuringute finants- ja mittefinantsnäitajaid – neid mõjutavaid tegureid ning omavahelisi 

seoseid, et mõista põllumajandusettevõtete finantseerimisallikaid ning majandusolukorda. 

Samuti iseloomustatakse peatükis töö valimi moodustanud põllumajandusettevõtteid.  

Põllumajandus on majandusharu, mida võib pidada materiaalse tootmise vanimaks ja 

tähtsamaks haruks. Põllumajandusel on mitmed erinevad eesmärgid – toiduainete ja 

tööstustoorainete tootmine, maapiirkondade jätkusuutlikkus ning keskkonnahoid. 

Põllumajandussaadusi ja nende esmast töötlemist võib seetõttu pidada nii maaelu kui ka 

regionaalarengu majandusliku aluse üheks tähtsaimaks osaks. Põllumajandussektoril on 

seega oluline roll iga riigi majanduses kuna suur osa igapäevasest tarbimisest, on suuremal 

või vähemal määral seotud põllumajandussektori ning põllumajandussaadustega. 

Põllumajandus jaguneb peamiselt taime- ja loomakasvatuseks, mis oma laiemas tähenduses 

hõlmab ka mesinduse, iluaianduse, metsanduse, jahinduse ja siseveekalanduse 

tegevusalasid. Põllumajanduse mehhaniseerimine ja automatiseerimine on võimaldanud 

sektoris üle minna suurtootmisele. Põllumajanduse mehhaniseerimiseks võib lugeda 

masinate, seadmete ja teiste tehnikavahendite kasutamise põllumajandustööde 

hõlbustamiseks, tööviljakuse suurendamiseks, inimtöö vähendamiseks ning töö kvaliteedi 

ja tööolude parandamiseks. (EE 1994 s.v. põllumajandus, põllumajanduse 

mehhaniseerimine; Põllumajandus on… 2015: 1; Tamm, Reiljan 2007) 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmeil on 01.01.2016 seisuga Eestis 18 839 

ettevõtet (lisa 1), kelle tegevusalaks on põllumajandus, metsandus, kalapüük. Nendest 112 

tegelesid aktsiaseltsina, 6919 osaühinguna, 150 tulundusühistuna, 17 täis-ühinguna, 249 

usaldusühinguna, 10715 füüsilisest isikust ettevõtjana, 1 välismaa äriühingu filiaalina, 675 

mittetulundusühinguna ning 1 sihtasutusena. Kõige enam on ettevõtlusvormina kasvanud 

osaühingute kui ka mittetulundusühingute arv perioodil 2006-2015. Kui 2006. aastal oli 

põllumajanduses tegutsevate osaühingute arv 2802 ja mittetulundusühingute arv 194, siis 

2015. aastaks on osaühingute arv kasvanud 6919. ning mittetulundusühingud 675. 

ettevõtteni. Lisas 1 toodud tabelit analüüsides on näha selget põllumajandusettevõtete 
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kasvu perioodil 2006-2015, samas on põllumajandusettevõtete arv kõigi registreeritud 

ettevõtete suhtes vähenenud - kui 2006. aastal moodustasid põllumajanduses tegutsevad 

ettevõtted 12,25% kõigist registreeritud ettevõtetest, siis 2015 aastal on see vähenenud 

8,07%-ni. (Lisa 1; Äriregister… 2016) 

Rohkem kui muud majandusharud oleneb põllumajandus loodusest, eriti kliimast, 

sademetest ja mullastikust. Kõrvuti looduslike teguritega mõjutavad põllumajanduse 

paiknemist ja struktuuri ka maa ajalooline areng, sotsiaalne majandus, suhted ja 

rahvuslikud tavad. Sellest lähtuvalt tekivad põllumajandusega seotud riskid eri tasanditel. 

Ühelt poolt ettevõtte tasandil, mis on seotud peamiselt investeeringute ja finantseerimisega, 

teatud tootmismeetodite kasutamise, tootjahindade ja turustamise arenguga. Teiselt poolt 

jälle ettevõttevälisel tasandil – lisaks looduslikele tingimustele ka loodusõnnetused, 

haigusepuhangud, ning majandusest - põllumajanduskaubanduse liberaliseerimise mõju ja 

kaubandusest tulenevad turuhäired. Lisaks iseloomustab põllumajandust ka sektori 

hooajalisus ja pikem tootmistsükli pikkus. Sellest lähtuvalt on põllumajandussektor oma 

olemusel oluliselt erinev teiste majandusharude poolest kuna suur osa sektori eripäradest ja 

riskidest ei ole ettevõtte poolt kontrollitavad. (EE 1994 s.v. põllumajandus; Riski… 2006; 

Scaling… 2011 : 18-20) 

Põllumajandusettevõtetele on iseloomulikuks suur füüsilise kapitali ehk materiaalse 

põhivara maht (Curtiss 2012).  Materiaalne põhivara on vara, mida ettevõte kasutab 

pikema perioodi jooksul kui üks aasta toodete tootmiseks, teenuste osutamiseks või 

halduseesmärkidel nagu näiteks masinad ja seadmed, maa ja hooned (RTJ 5 Materiaalne ja 

immateriaalne põhivara 2011, § 7,8).  Põhitegevuse kasumlikkuse ning ettevõtte väärtuse 

suurendamine on peamisteks eemärkideks, mis soodustavad põllumajandusettevõtteid 

investeerima materiaalsesse põhivarasse (Kataria et al.  2012). 

Eesti primaarsektorile, peamiselt põllumajandusettevõtetele, on aastail 2005–2013 

osutunud piirkondliku arengu aruande kohaselt iseloomulikuks väikeettevõtete ühinemine 

ning koondumine suurettevõteteks. Maakondades on suurimad eksportivad 

majandusüksused töötleva tööstuse tegevusala, hulgi- ja jaekaubandus, veondus ja laondus 

või põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning mäetööstus. Peamisteks 

eksporditavateks toodeteks on puit ja puittooted, mööbel, kokkupandavad ehitised, piim ja 

piimatooted, kala, mineraalsed tooted, elektriseadmed, tekstiiltooted, plasttooted ja 

mehaanilised seadmed. (Eesti piirkondlik… 2015: 20, 131) Euroopa Liidu põllumajanduse 
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majandusharu toodangust 50% on taimekasvatus- ja 42% loomakasvatustoodang, ülejäänu 

tuleb põllumajanduslikest teenustest ja põllumajandusettevõtete lahutamatutest 

mittepõllumajanduslikest tegevustest. Eestis on suhe vastupidine, see tähendab suurem osa 

toodangust saadakse loomakasvatusest (47%) ja väiksem osa taimekasvatusest (43%). (Ots 

2015)  

Majapidamisi võib jagada suurusklassidesse, lisaks põllumajandusmaa kui tegevusala 

alusel, ka standardtoodangu järgi. Standardtoodang on põllumajandustoodangu väärtus 

keskmistes hindades ühendades taimekasvatuse ja loomakasvatuse rahalises väärtuses ning 

iseloomustades majapidamise suurust paremini. Majapidamised on jagatud kolme 

suurusjärku - väikesed (alla 8000 euro), keskmised (8000 – 100 000 eurot) ja suured 

(vähemalt 100 000 eurot). Statistikaameti andmeil oli kõige suurem väikemajapidamiste 

osatähtsus Võru, Valga ja Põlva maakonnas, kuid ka Ida-Viru, Saare ja Hiiu maakonnas. 

Samal ajal oli Lääne-Viru, Järva ja Viljandi maakonnas rohkem suuri majapidamisi. 2010. 

aasta läbi viidud põllumajandusloenduse andmeil oli põllumajanduslike majapidamiste 

standardtoodang 594,4 miljonit eurot, mis oli 21% rohkem kui aastal 2007. Kolmveerandi 

kogu riigi standardtoodangust andsid ligi 900 suurt majapidamist (standardtoodanguga 

vähemalt 100 000 eurot). Samal ajal moodustasid väikemajapidamised ligi kolmveerand 

kõikidest majapidamistest (standardtoodanguga alla 8000 euro), kes andsid ainult 5% 

standardtoodangust. (Eesti piirkondlik… 2015) 

Põllumajanduse osatähtsuse langus, linnastumine ning ettevõtluskeskkonnas toimunud 

muutused, on toonud kaasa nii rahvastiku kui aktiivse majandustegevuse koondumise 

suurematesse keskustesse. Riik ei ole aga siiani piisavalt arvestanud, et ühiskonna kui 

terviku jaoks, omavad rohkem kasu väärtusi loovad tootmised nagu põllumajandus, 

kalandus, metsandus. Arvestades põllumajanduse tähtsaid sotsiaaltegureid nagu 

maapiirkonna asustuse ja tööhõive tagamine, riigi kindlustamine põhitoiduainetega ja nii 

edasi, võiks selle majandusharu osatähtsus (nii SKP loomisel kui tööhõives) Eestis olla 

märksa suurem. (Eesti piirkondlik… 2015; Tamm, Reiljan 2007) 

Ameerika Ühendriikides koostatud finantsedu suurendamise väike- ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtete raporti kohaselt on põllumajandussektoris esinenud 

finantseerimise probleeme enam kui kümme aastat sõltuvalt piirkonnast. Erinevad 

uurimused näitavad, et ei kommertspangad ega väikelaenude pakkujad ei soovi ega ka 

suuda täita piisavalt rahalisi vajadusi põllumajanduspoliitika väärtusahela täitmiseks. 
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(Scaling… 2011 : 6) Ka Deutsche Bank viis läbi uuringu, mille kohaselt on väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtete (edasipidi VKE) olukord on olnud madalseisus juba pikka 

aega (Kaya 2014 : 2-18). Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide 

kasutamise võimalustest Eestis perioodil 2014-2020 uuringu lõpparuande andmetel ei ole 

VKEdel hetkel piisavalt võimalusi erinevatele finantseerimisallikatele (Lõpparuanne… 

2013). Kuna VKEdel on Euroopas keskne roll tööhõive ja töökohtade loomisel, 

investeeringute tegemisel, innovatsioonipoliitikas ning majandustegevuses, on oluline, et 

VKEde juurdepääs finantseerimisallikatele taastataks, kuna see mõjutab otseselt kogu 

Euroopa majandust (Kaya 2014 : 2-18). Kuna enamus põllumajandusettevõtteid kuuluvad 

ka VKEde hulka, saab VKEsid puudutavat finantseerimist käsitleda kui 

põllumajandusettevõtte finantseerimist. Lisaks omavad põllumajandusettevõtted sageli 

olulist rolli riigi majanduses, maaelu arengus ning jätkusuutlikkuses. 

Sektorite koosseisud ning nende tulemuslikkus on olnud aga väga erinev riikide vahel. 

Riikide majanduslangused ning töötuse suurenemine on mõjutanud negatiivselt VKEde 

pangalaenude kättesaadavust. Peale selle, et VKE-dele on muutunud pangalaenude 

saamine keerulisemaks, on muutunud ka laenuintressid vähem soodsamaks kriisi tõttu. 

(Kaya 2014 : 2-18) Samuti raskendavad laenuraha kättesaadavust VKEdele tagatise 

puudumine ning ebaühtlased rahavood. Seetõttu on oluline tekitada selles majandusplokis 

juurde ligipääsetavust ning võimalusi erinevatele finantseerimisallikate kaasamiseks. 

Finantseerimisallikate ligipääsu piiratus mõjutab kõige enam ettevõtteid, kes on alles 

alustavad, kellel on lühike tegutsemisajalugu ning kellel puuduvad piisavad tagatised 

pangalaenu saamiseks. Lisaks alustavatele ettevõtetele, mõjutab piiratus 

finantseerimisallikatele ka kasvavaid ettevõtteid, kellele pangad küll annavad laenu, kuid 

sellises rahalises ulatuses, mida ettevõtte rahavood võimaldavad. (Lõpparuanne… 2013) 

Eesti Maaelu Arengukavast 2014-2020 selgub, et kapitalile ligipääsu piiratus VKEdele on 

põhjustatud peamiselt just sellest, et pangad ning teised krediidiasutused on oma tegevuses 

keskendunud peamiselt suurettevõtetele, kes tegutsevad majanduse mõttes suuremahulise 

ettevõtluskeskkonnaga. Suurettevõtetel on, võrreldes VKEdega, paremad ning tugevamad 

tagatised ja rahavood, pikaajaline äritegevus, kasumlik tegevusajalugu. Antud kriteeriumid 

aitavad täita ka krediidiasutuste poolseid nõudeid, mille täitmine ettevõtte poolt on 

peamiseks eelduseks saamaks krediidiasutusest laenu. Samuti suudavad krediidiasutused 

suurettevõtetele pakkuda madalamaid intressimäärasid kui VKEdele tänu sellele, et suurtes 
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majandusplokkides suudavad pangad paremini riski hinnata kuna omatakse häid teadmisi 

turutrendidest. Väljatoodud aspektide ning tegurite mõjul ongi kujunenud suurettevõtetele 

paremad tingimused laenusaamiseks kui VKEdele. (Eesti Maaelu… 2014) 

Lisaks ettevõtte suurusele, mõjutab finantseerimist ka ettevõtte tegevusala ja 

majandusharu. Iga majandusharu võimekus avaldub kiiremini just kapitaliturgudel, sest 

kapital liigub pidevalt suunaga suurema kasumlikkusega majandusharusse. Sellest 

lähtuvalt peavad suur osa põllumajanduses tegelevatest ettevõtetest enda majandustegevuse 

arengu peamiseks probleemiks finantsallikate kättesaadavust. (Tamm, Reiljan 2007) 

Samuti võib tänu oma eripäradele põllumajandusettevõtetes eksisteerida eelarvepiirang, 

mis on tingitud sellest, et finantskapital on muudetud pikas perioodis tootmissisendiks ning 

mida ei ole tootmistsükli kestel võimalik tagasi pöörata. Lisaks võib taastatav 

finantskapitali maht olla negatiivne võrreldes erialgse mahuga, mis on põhjustatud 

põllumajanduse lõpptoodangu realiseerimisest tingitud ebasoodsatest loodus-klimaatilistest 

tingimustest. Lähtuvalt eelnevast võivad põllumajandusvaldkonnas esinevad eripärad 

endaga kaasa tuua välisfinantseerijate teistsuguse käitumise, mis võivad väljenduda 

kõrgema laenumaksumusena (intressist tulenevalt) või keeldutakse finantseerimisest üldse. 

(Kataria et al. 2012) Ka Ameerika Ühendriikides koostatud finantsedu suurendamise 

raporti kohaselt on kommertspankadele omane vältida maaelu- ja põllumajandusettevõtete 

finantseerimist just tänu põllumajanduses valitsevatele eripäradele, mis ei ole aga sageli 

ettevõtete poolt kontrollitavad. Kommertspangad väldivad seega põllumajanduse 

finantseerimist senikaua kui teiste, vähem riskantsete äriettevõtete, 

finantseerimisvõimalused on tagatud. (Scaling… 2011 : 18-20) 

Eestis tegutsevate VKEde finants- ja mittefinantsnäitajaid uurinud arengusuundumuste 

uuringust leiti, et peamisteks ettevõtlust pidurdavateks teguriteks on ettevõtete suur 

maksukoormus, toodetele ja teenustele turu leidmine, arvete maksmisega viivitamine 

klientide poolt, samuti koormav seadusandlus, õigusaktid ja liigne bürokraatia ning 

finantsallikate kättesaadavust. Valimis olnud VKEdest (1481 ettevõtet) leidis 2011. aastal 

kolmandik, et finantsallikate kättesaadavus on probleemiks, mis oli võrreldes eelnenud 

aastate uuringutega suurem. 14% kogu vastanutest leidis, et vajaksid finantseerimise 

valdkonnas nõustamist. (Kaarna et al. 2012: 28,49) 
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Järgnevalt tuuakse välja peamised põhimõtted, mis on eelnevate uuringute käsitlustes 

selgunud, mis on olulised, et kergendada ning suurendada põllumajandussektori 

juurdepääsu finantseerimisallikatele on:  

 otsesed valitsuse laenud ja laenugarantiid VKEle, partnerluslepingud, arendada 

ning tugevdada finantsstruktuuri – tegeleda kooskõlastatult finantssüsteemi nõrkade 

kohtadega, ehitada ühiselt üles uus finantsstruktuur, luua tagatistesüsteem 

põllumajandusettevõtetele, et parandada nende paremat juurdepääsu laenudele; 

 laenuintressid VKE-le soodsamaks kuna neil on kõrgem laenuintress kui 

suurettevõtetel; 

 mitmekesistada avalikke toetusi VKE-le, tõhustada valitsuse toetamise 

mehhanisme, et soodustada säästva põllumajanduse finantseerimise süsteeme; 

 VKEde väärtpaberistamine, mille abil on võimalik vähendada lõhet VKEde 

finantseerimisvajaduse ja pangalaenude kättesaadavuse vahel; 

 toetava õigusliku ja reguleeriva raamistiku arendamine –põllumajandussektori 

finantseerimine nõuab poliitika kooskõlastamist, et omavahel ühenduksid nii 

finants- kui ka põllumajandussektor, samuti kooskõlastada avalikud algatused ja 

ühtlustada need riigisiseselt, et vältida liigset bürokraatiat ja konkurentsimoonutusi; 

 avaliku sektori kaasamine on tõhus ja tulemuslik kui kaasatakse ka erasektor, 

suunata fookus regionaalsele dimensioonile ja linnapiirkondadele; 

 finantseerimisallikate laialdasem väljatöötamine, määratleda ning arendada välja 

põllumajandussektori strateegiad, mis aitaksid riiklikul tasandil mõista paremini 

põllumajandusettevõtete nõudlust finantseerimisallikatele, samuti on oluline 

arendada sektori strateegiat nii, et see põhineks asja- ja ajakohasele 

informatsioonile (teisisõnu kaasata rohkem huvigruppe protsessi). (Kaya 2014 : 2-

18; Lõpparuanne… 2013; Scaling… 2011 : 6) 

Austraalia põllumajanduses, millel on oluline mõju nii riigi kui ka globaalsel tasandil, viidi 

läbi uuring, mille eesmärgiks oli uurida seost finants- ja mittefinantstegurite vahel, mille 

abil oleks võimalik ettevõtte tulemusi ennustada ning tõendada ettevõtte edu ning ebaedu 

põhjuseid. Finantsaruannetest saadava informatsiooni põhjal hinnati statistilisel meetodil 

ettevõtete likviidsust, finantsvõimendust ja maksevõimet, käivet ning kasumlikkust. 

Eeltoodud hindamiskriteeriumite analüüsimiseks leiti järgmised finantsnäitajad – 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja, käibekapital ehk käibevarade ja 

lühiajaliste kohustuste vahe, koguvarade käive, maksevõimekordaja, omakapitali ja 
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kohustuste suhe, varade ja kohustuste suhe, ettevõtte ärikasum/kahjum ning 

puhaskasum/kahjum. Seejärel keskenduti organisatsiooni struktuuri, juhtimise, oskuste ja 

strateegiate kujunemisele ning rakendamisele läbi hinnangute ja tõlgenduste, mille 

tulemusel hinnati järgmisi mittefinantsnäitajaid - juhatuse esimehe töökogemus alal üle 20. 

aasta, juhatuse esimehe vanus üle 50. aasta, tegevjuhi on ametisse nimetanud juhatus, 

juhatuse liikmetest vähemalt 70% on tegevjuhtkonda mittekuuluvad, ettevõtte asutajad ei 

osale juhtimises, juhatusse kuulub üle 8 liikme, tegevjuhi töökogemus tegevusalal üle 20. 

aasta, tegevjuhi vanus üle 50 aasta, finantsjuhi töökogemus üle 10. aasta,  koostatakse 

ettevõtte strateegilist plaani, ettevõetud tegevused kooskõlas strateegilise kavaga, äriplaan 

koostatud igakuiselt, personalile koolitused kättesaadavad, toimivad ettevõtte välissuhted, 

õigeaegne dokumentide esitamine riigiasutustele, ei ole Austraalia Kindlustus- ja 

Investeeringute Komisjoni uurimisel. Arvutuste põhjal leiti, et kahe uuringus osalenud 

põllumajandusettevõtete likviidsuse, finantsvõimenduse, käive, maksevõime ning 

kasumlikkuse näitajad on paremad ning kahe põllumajandusettevõtte finantsnäitajad 

halvemad, mistõttu jagati ettevõtted edukateks ja ebaedukateks ning asuti seejärel 

analüüsima seoseid mittefinantsnäitajate vahel, et anda hinnang finants- ja 

mittefinantsnäitajate vahelisele seosele. Uuringu tulemuste põhjal leiti, et ettevõtte 

edukusel omavad tähtsat rolli kõik eelnevalt esitatud mittefinantstegurid. Selle uurimuse 

mõte oli lisaks juhtkonna oskustele ja teadmistele rõhutada ka nende töökogemust ning 

kvalifikatsiooni just konkreetsel tegevusalal ehk põllumajanduses. Kui edukad ettevõtted 

olid mittefinantsilistest eduteguritest omandanud või saavutanud 100%, siis ebaedu 

taganud ettevõtete lõikes olid omandatud vaid 38% ja 50% toodud mittefinantsilistest 

eduteguritest. Sellest lähtuvalt võib väita, et  finants- ja mittefinantstegurite vahel on tugev 

seos kuna sellistel mittefinantsteguritel nagu juhtimine, juhatus, turukogemused- ja 

teadmised, ettevõtte struktuur, strateegia ja teised tegurid, määravad oluliselt ettevõtte 

staatuse ja arengu – kas siis edu või ebaedu. (Purves et al. 2015: 282-283, 291) Ka Walker 

ja Brown leiavad enda Lääne-Austraalia väikeettevõtetes läbiviidud uuringu põhjal, et 

ettevõtte äriedu ei ole alati võimalik mõõta läbi finantstegurite. Ettevõtte finantsnäitajatest 

pidasid ettevõtjad olulisemaks isiklikku rahulolu, saavutusi, paindlikku tööaega. Teisisõnu 

leiti, et ka mittefinantsnäitajad, nagu ettevõtja isikuomadused ning isiklikud tegurid, on 

olulised ettevõtte äriedu saavutamiseks. (Walker, Brown 2004) 

Sarnaselt Austraalias läbiviidud uurimusele, uuriti Minnesotas perioodil 1995-2003 

ettevõtete finants- ja mittefinantsnäitajaid. Uuringu eesmärgiks oli leida, kas riigi poolt 
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rahastataval laenuprogrammil on positiivne mõju põllumajandusettevõtete tootlikkusele ja 

investeeringutele. Autorid olid seisukohal, et ettevõtte juurdepääs krediidile lahendab 

likviidsusprobleemi. Uurimismeetodiks valiti kahetasemeline regressioonanalüüs, kus 

uuriti programmis osalevate põllumajandusettevõtete andmeid perioodil 1995-2003, et 

võrrelda krediidipiirangu ja krediidipiiranguta ettevõtteid. Uuringus võeti krediidipiirangu 

leidmiseks vaatluse alla järgmised muutujad, jagades need kahte klassi – finants- ja 

mittefinantsnäitajad. Likviidsuse ja rentaabluse ehk kasumlikkuse hindamiseks analüüsiti 

ettevõtte  finantsnäitajatest tema müügitulu, varasid, kohustusi, omakapitali ja nende 

omavahelist suhet. Mittefinantsnäitajatest aga põllumajandustootja omadusi ehk 

mittefinantsnäitajad nagu haritava maa suurus, ettevõtte juhi haridus, vanus.  Uuringu 

tulemusel leiti, et krediidipiirangul on oluline mõju ettevõtte likviidsusele, seda eriti 

algusfaasis ning madalate ressurssidega ettevõtete puhul. Positiivne mõju ettevõtte 

likviidsusele on oluliseks argumendiks põllumajandusettevõtte tootlikkusele kui ka 

investeeringutele. (Pederson et al. 2012) Ka Kataria ja teised autorid leiavad, et 

põllumajandusettevõtete väliste finantseerimisallikate saamist mõjutab negatiivselt nende 

varadele iseloomulik madal likviidsus (Kataria et al. 2012). 

Kuigi mitmete erinevate uuringute ja Myersi poolt formuleeritud finantshierarhia teooria 

kohasel kasutatakse ettevõtetes finantseerimiseks esmalt ettevõttesiseseid 

finantseerimisallikaid, näitavad erinevad uuringud, et ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks 

vajavad ettevõtted ka väliseid finantseerimisallikaid. Väliste finantseerimisallikate 

kaasamine ei ole aga alati põllumajandusettevõtetele kättesaadav kuna sektoris esineb 

mitmeid eripärasid, mis ei ole ettevõtte poolt kontrollitavad ning mille tõttu võivad 

erinevad finantsasutused seada sektorile erinevaid ja täiendavaid piiranguid. Samuti 

kinnitavad mitmed erinevad uuringud, et põllumajandusettevõtete majandusolukord on 

madalseisus olnud juba pikka aega, mistõttu võib see mõjutada finantseerimisallikate 

kättesaadavust ettevõtetele. Selleks, et analüüsida ettevõtetes majandusolukorda läbi 

kasutatavate finantseerimisallikate, tuuakse järgnevas tabelis 3 välja peamised uuringutes 

käsitletud finantsnäitajad, nende eesmärk ja arvutuskäik, mille alusel on võimalik 

analüüsida ettevõtetes majandustulemusi kasutatavate finantseerimisallikate kontekstis. 
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Tabel 3. Ettevõtte kasumlikkust ja likviidsust iseloomustavad finantsnäitajad, nende 

eesmärk ning valem. (Allikas: autori koostatud, Purves et al. 2015; Pederson et al. 2012; 

Kenk 2012, põhjal koos täiendustega) 

Näitaja Eesmärk Arvutuskäik 

Võlakordaja 

näitab, kui suurt osa ettevõtte 

varadest finantseeritakse 

laenukapitaliga, iseloomustab 

ettevõtte finantsvõimendust. 

kohustused kokku/ varad 

 Puhaskäibekapital 

näitab varade ja lühiajaliste 

kohustuste suhet, 

iseloomustab ettevõtte 

likviidsust ehk maksevõimet. 

käibevara – lühiajalised 

kohustused 

Lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja 

näitab ettevõtte lühiajaliste 

kohustuste tasumise võimet, 

iseloomustab ettevõtte 

likviidsust ehk maksevõimet. 

käibevara / lühiajalised 

kohustused 

 Likviidsuskordaja 

näitab, mitu korda ületab 

likviidsete käibevarade 

maksumus lühiajalisi 

kohustusi, iseloomustab 

ettevõtte likviidsust ehk 

maksevõimet. 

(käibevara – varud) / 

lühiajalised kohustused 

Ärirentaablus 

näitab, mitu protsenti 

müügitulust saab ettevõtte 

ärikasumit, iseloomustab 

ettevõtte kasumlikkust. 

(ärikasum / müügitulu) * 

100% 

Müügitulu puhasrentaablus 

näitab, mitu protsenti 

müügitulust saab ettevõte 

puhaskasumit, iseloomustab 

ettevõtte kasumlikkust 

(puhaskasum / müügitulu) * 

100% 

 Varade puhasrentaablus ehk 

ROA (return on assets) 

näitab varade ja nende pealt 

teenitud puhaskasumi suhet, 

iseloomustab ettevõtte 

kasumlikkust. 

(puhaskasum / varad kokku) * 

100% 

Omakapitali puhasrentaablus 

ehk ROE (return on equity) 

näitab omanike poolt 

ettevõttesse paigutatud 

kapitali tasuvust, iseloomustab 

ettevõtte kasumlikkust 

(puhaskasum / omakapital 

kokku) * 100% 

 

Ettevõtte kasumlikkust ja likviidsust iseloomustavad finantsnäitajad pakuvad huvi nii 

ettevõtte omanikele, juhatusele kui ka ettevõtete finantseerijatele (näiteks pangad ja teised 

finantsasutused). Keskendumine ainult majandustulemustele läbi finantsnäitajate, võib aga 

ohtu seada nii ettevõtte konkurentsivõime kui ka pikaajalise edukuse ning jätkusuutlikkuse. 

Samas on aga vähemalt rahuldavate finantsnäitajate saavutamine ettevõtetes oluline kuna 

vastasel korral võib ettevõtte eksisteerimine olla ohus. Lisaks finantsnäitajatele, võivad 

ettevõtte jaoks olulised olla ka eelnevates uuringutes käsitletud mittefinantsnäitajad 
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(juhtkonna ja töötajate haridus, töökogemus, juhtimine, juhtimisstrateegiad) ning ka 

toodete ning teenuste arendamine, tuntuse saavutamine turul toodete ning teenustega, 

töötajate arendamine ning ka üldine ettevõtlus- ja majanduskeskkond. (Varendi et al. 2008: 

47; Purves et al. 2015.) Samuti omavad mittefinantsnäitajatena ettevõtte jaoks olulist rolli 

finantseerimisallikad, kuna arenev, jätkusuutlik ning tulemustele orienteeritud ettevõtte 

vajab ressursse erinevate investeeringute tegemiseks. Kõrvutades tabelis 3 käsitletud 

finantsnäitajad ning eelnenud uuringutes käsitletud mittefinantsnäitajaid, saab välja tuua 

ettevõtte kasumlikkust ning likviidust iseloomustavad näitajad, mis on esitatud järgneval 

joonisel. 

 

Joonis 1. Finants- ja mittefinantsnäitajad ettevõtte kasumlikkuse ja likviidsuse 

hindamiseks. Allikas: (autori koostatud, Purves et al. 2015; Pederson et al. 2012; Kenk 

2012; Varendi et al. 2008, põhjal) 

Nagu jooniselt 1 selgub, mõjutavad erinevad mittefinantsnäitajad ettevõtte finantsnäitajaid, 

mis omakorda iseloomustavad nii ettevõtte kasumlikkust ehk teisisõnu tulemuslikkust kui 

ka likviidsust. Selge on, et lisaks joonisel esitatud näitajatele, on olemas veel palju teisigi 

näitajaid, mille abil on võimalik ettevõtet analüüsida ning hinnata. Lisaks omavad erinevad 

näitajad erinevatele ettevõtetele erinevat tähtsust. Seega on kasutatavate 

finantseerimisallikate, kui ühe mittefinantsnäitajana, ning finantsnäitajate vahel seos, mis 

mõjutab nii ettevõtte tegevuse käivitamist, tema kasumlikkust, likviidsust kui ka pikemas 

perspektiivis tema jätkusuutlikkust. 

Käesolevast peatükist lähtuvalt võib seega järeldada, et finantseerimine on oluline ning 

tähtis nüanss igas suuruses, tegevusalal ja arenguetapis oleva ettevõtte jaoks kuna 

kasutatavate finantseerimisallikate valik ja arv, kui mittefinantsnäitajad, mõjutavad 

ettevõtte finantsnäitajaid, mis omakorda mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Kuna 

 
 
 

Mittefinantsnäitajad: 
finantseerimisallikad; 

tegevusvaldkond; 
ettevõtte suurus, vanus; 
ettevõtte arendamine - 

tooted ja teenused; 
töötajate arendamine, 

haridus; 
ettevõtte otsused, hinnagud; 

ettevõtluskeskkond; 
majanduskeskkond. 

 

 

Finantsnäitajad: 
ärirentaablus; 

müügitulu rentaablus; 
varade renaablus; 

omakapitali rentaablus; 
võlakordaja; 

puhaskäibekapital; 
lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja; 
likviidsuskordaja. 

Ettevõtte kasumikkus 
ja likviidsus 
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põllumajandusettevõtete, kui väike- ja keskmise suurusega ettevõtete, majandusolukord on 

olnud madalseisus juba pikka aega, on oluline analüüsida ning hinnata finants- ja 

mittefinantsnäitajaid  põhjal Eesti põllumajandusettevõtete majandusolukorda kasutatavate 

finantseerimisallikate, kui ühe mittefinantsnäitaja, taustal. Lisaks on oluline hinnata ning 

analüüsida, kas põllumajanduses tegutsevate ettevõtjate hinnangud enda 

majandusolukorrale, kui üks mittefinantsnäitajatest, langevad kokku tegelike saavutatud 

majandustulemuste ehk finantsnäitajatega.  

  



29 

 

 

 

2. FINANTSEERIMISALLIKATE KASUTAMINE EESTI 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES 
 

2.1 Uurimismetoodika ja andmed  
 

Magistritöös kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit, et leida vastus käesolevas töös 

esitatud uurimisküsimustele. Uurimisprobleemi küsimused otsivad vastusena peamiselt 

arve, mille tulemuste esitamiseks kasutatakse arvulisi näitajaid, tulemusi esitatakse tabelite 

ja joonistena. Kvantitatiivse uurimistöö üks peamisi eesmärke on koostada usaldusväärseid 

uuritava nähtuse kirjeldusi, mida võib üldistada laiemale üldkogumile.  

Andmed on kogutud Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi poolt 

uurimisprojekti „Nõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete 

finantsteenuste pakkumiseks“ raames, mille andmed olid kogutud küsimustikega. Küsitlus 

viidi läbi 2015.a. sügisel ning töös kasutatakse uurimisprojekti andmebaasi ehk teiseseid 

andmeid. Tegemist on unikaalse andmebaasiga, mis hõlmab nii põllumajandusettevõtete 

hinnanguid kui ka finantsaruannetest saadavat infot. Töös viiakse läbi kogutud andmete 

edasitöötlus ning neid käsitletakse käesoleva töö raames uuritavatest aspektidest. Andmete 

alusel kirjeldatakse uuritavat nähtust, tehakse selle kohta järeldusi ning prognoositakse 

arvude käitumist. Andmete analüüsiks kasutatakse programmi Microsoft Excel.  

Andmebaas sisaldas ettevõtteid iseloomustavaid näitajaid ehk faktilisi ja hinnangulisi 

näitajaid, nagu vanus, tegevusala, ning ettevõtete endapoolseid hinnanguid nii 

kasutatavatest ettevõttevälistest finantseerimisallikatest kui ka majandusolukorrast. Samuti 

sisaldas andmebaas  põllumajandusettevõtete 2013. ja 2014. aasta bilansse ning 

kasumiaruandeid. Bilansi ning kasumiaruande, kui ettevõtte majandusolukorda 

peegeldavate finantsaruannete, kirjete põhjal arvutatakse, võrreldakse ja hinnatakse 

erinevaid finantsnäitajaid analüüsimaks põllumajandusettevõtetes kasutatavaid 

finantseerimisallikaid ning majandusolukorda. Käesoleva töö valimit ehk Eesti 

põllumajandusettevõtteid, hinnatakse nii läbi erinevate finants- kui ka mittefinantsnäitajate, 

hindamaks, millised on kasutatavad finantseerimisallikad ning kas ettevõtete endapoolsed 

hinnangud majandusolukorrale on vastuses finantsaruannetest tulenevate 
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majandustulemustega. Andmebaasist saadavad andmed ning nende eesmärk 

uurimisküsimuste täitmiseks, on toodud välja järgnevas tabelis 4. 

 

Tabel 4. Analüüsis kasutatavad finants- ja mittefinantsnäitajad 

ANDMED 

Finantsnäitajad Mittefinantsnäitajad 

 ettevõtte puhaskasum, -kahjum, 

müügitulu, puhaskäibekapital 

(absoluutarvud ettevõtete hindamiseks) 

 ettevõtte võlakordaja (finantssuhtarv 

hindamaks ettevõtte sõltuvust laenudes) 

 ettevõtte äri-, müügitulu rentaablus, 

varade puhasrentaablus, omakapitali 

puhasrentaablus (finantssuhtarv ettevõtte 

kasumlikkuse hindamiseks) 

 ettevõtte likviidsuskordaja ja lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja 

(finantssuhtarvud  hindamaks ettevõtete 

likviidsust) 

1) Faktilised 2) Hinnangulised 

 ettevõtte vanus 

 ettevõtte 

tegevusala 

 ettevõtlusvorm 

 töötajate arv 

 loomade arv, maa 

suurus, saagikuse 

suurus (hindamaks 

nii tegevusvald-

konda kui ette-

võtte suurust) 

 ettevõtte 

endapoolsed 

vastused 

kasutatavate 

ettevõtteväliste 

finantseerimis-

allikate kohta 

 ettevõtte 

endapoolne 

hinnang majandus-

olukorrale 

(Allikas: autori koostatud) 

 

Nagu  tabelist 4 selgub, jagunevad käesolevas töös kasutatavad andmed kaheks – 

finantsnäitajateks ning mittefinantsnäitajateks ehk teisisõnu arvulisteks (kvantitatiivseteks) 

ja mittearvulisteks (kvalitatiivseteks) tunnusteks. Mittefinantsnäitajad jagunevad samuti 

omakorda kaheks – faktilisteks ning hinnangulisteks näitajateks. Faktiliste 

mittefinantsnäitajate eesmärgiks on iseloomustada ettevõtet – tema vanust, suurust, 

ettevõtlusvormi ning tegevusala. Hinnanguliste mittefinantsnäitajate eesmärk on tuua välja 

ettevõtete endapoolsed hinnangud kasutatavate finantseerimisallikate ning 

majandusolukorra kohta. Finantsnäitajate eesmärk on aga hinnata põllumajandusettevõtete 

tegelikke, bilansist ja kasumiaruandest ehk finantsaruannetest tulenevaid, 

majandustulemusi. Töös analüüsitakse nii põllumajandusettevõtete absoluutarve 

(müügitulu, puhaskasum, puhaskäibekapital) kui ka finantssuhtarve (võlakordaja, 

rentaablusnäitajad, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordaja), et 

analüüsida ettevõtete sõltuvust laenudest, nende kasumlikkust ja likviidsust ehk teisisõnu 

nende majandusolukorda kasutatavate finantseerimisallikate taustal. Finantssuhtarv on 

kahe absoluutnäitaja suhe ning tema eeliseks on sõltumatus ettevõtte suurusest. Töös 

toimub ettevõtete absoluut- ja suhtarvude ehk finantsnäitajate arvutamine, neile hinnangute 

andmine ning nende kõrvutamine ettevõtete mittefinantsnäitajatega. Näitajate võrdluseks ja 

hindamiseks saab kasutatakse erinevaid viise – erinevate perioodide võrdlemine, samal 
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tegevusalal tegutsevate ettevõtete võrdlemine ja hindamine, näitajate võrdlemine ja 

hindamine normatiivide ehk teatud hindamiskriteeriumitega.  

Töös kasutatav andmebaas hõlmas 130-t Eesti põllumajandussektoris tegutsevat ettevõtet. 

Andmebaas sisaldas ettevõtte majandusolukorda puudutavaid hinnanguid ja prognoose 

ning majandusnäitajaid. Valimis olnud 130-st ettevõttest oli 103-l välja toodud 2013. ja/või 

2014. aasta majandusaastaaruandest bilansi ja kasumiaruannete kirjed. Et andmete 

kättesaadavus aastate lõikes oli erinev, käsitleti töös iga finants- ja/või mittefinantsnäitaja 

kõrvutamisel erinevaid valimeid hinnangute ja analüüsi tegemiseks. Käesolevas peatükis 

antakse ülevaade peamiselt ettevõtete mittefinantsnäitajatest aga ka finantsnäitajatest 

iseloomustamaks käesolevat valimit - ettevõtete suurust, ettevõtlusvormi, vanust ning 

tegevusvaldkonda. 

Ettevõtete esmaseks iseloomustuseks valiti nende registrisse kandmise kuupäevajärgne 

vanus ning ettevõtlusvorm – osaühing, aktsiaselts, tulundusühing, hindamaks nii ettevõtete 

vanust kui ka tegevusvormi. Lisas 2 on välja toodud uuringus osalenud ettevõtete vanus 

ning nende ettevõtlusvorm aastate lõikes kõrvutades need omakorda ettevõtete 

tegevusvormiga. Järgnevas tabelis 5, on välja toodud põllumajandusettevõtete 

vanuseklassid, ettevõtete arv ja osakaal vastanutest ning nende tegevusvorm. 

 

Tabel 5. Valimis olnud põllumajandusettevõtete vanus ning tegevusvorm 

Ettevõtte 

vanus 

Ettevõtete 

arv 
Osakaal 

Aktsiaselts, 

ettevõtlusvorm 

Osaühing, 

ettevõtlusvorm 

Tulundus-

ühistu, 

ettevõtlusvorm 

1-5 aastat 7 6,83% - 7 - 

6-10 aastat 19 18,43% - 19 - 

11-15 aastat 20 19,40% - 20 - 

16-20 aastat 57 55,34% 11 41 5 

Kokku 103 100% 11 87 5 
(Allikas: autori koostatud) 

 

Vastanud 130-st ettevõttest esitasid enda registrisse kandmise kuupäeva 103 ettevõtet ehk 

79,23% vastanutest, kellest vanimad on tegutsenud 20 aastat (20 ettevõtet 103-st) ning 

noorim kaks aastat (üks ettevõte 103-st). Vanuse avaldanud ettevõtetest oli kõige 

sagedamini esinevaks väärtuseks ehk moodiks 19 aastat (28 ettevõtet ehk 27,18% 

vastanutest). Saadud andmete põhjal leiti vanuse vastanute keskmiseks vanuseks 14,78 

aastat. Enda ettevõtlusvormi esitanud 103-st ettevõttest tegutsesid aktsiaseltsina 11 

(10,68% vastanutest) ettevõtet, osaühinguna 87 ettevõtet (84,47% vastanutest) ning 
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tulundusühistuna 5 ettevõtet (4,85% vastanutest). Aktsiaseltsi ning tulundusühistuna 

tegutsevate ettevõtete vanuseks oli vähemalt 18 aastat, alla 17 aastase vanusega ettevõtted 

moodustasid uuringu raames vaid osaühingud.  

Uuringus osalenud 130-l ettevõttel oli võimalik esitada enda ettevõtte peamised 

tootmisharud – teravili ja õlikultuurid, piimalehmad, lambad, nuumsead, lihaveised. 

Kõrvutades nii küsimustikus esitatud vastused maa suuruse ja loomade arvu kohta ning 

ettevõtete tootmisharud, võib ettevõtted tegevusvaldkonniti jagada järgmiselt – 

taimekasvatus, taime- ja loomakasvatus ning loomakasvatus. Koguvalimist oli võimalik 

ettevõtte tegevusharu tuvastada 128 ettevõttel ning nende jaotus tegevusalade lõikes on 

esitatud järgneval joonisel 2. 

 

 

Joonis 2. Põllumajandusettevõtete jaotus ning ettevõtete arv tegevusalade alusel (Allikas: 

autori koostatud) 

 

Nagu jooniselt 2 selgub, moodustavad 67 ehk 52,34% vastanutest ettevõtted, kelle 

tegevusalaks on taime- ja loomakasvatus, 54 ehk 42,19% vastanutest taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted ning 7 ehk 5,47% vastanutes ettevõtted, kelle tegevusalaks on 

loomakasvatus. Taimekasvatuses tegutsevate ettevõtete keskmiseks vanuseks leiti 14 

aastat, taime- ja loomakasvatuses tegutsevate ettevõtete keskmiseks vanuseks 16 ning 

loomakasvatuses tegutsevate ettevõtete keskmiseks vanuseks 19 aastat.  

2013. ja 2014. aasta keskmine töötajate arv ettevõtetes oli 16 inimest. 2013. aasta 

keskmine müügitulu oli 1 236 609 eurot ning 2014. aasta keskmine müügitulu 1 234 790 

eurot. Ettevõtete töötajate arv ning müügitulu suurus on seega keskmiste arvutuste põhjal 

olnud aastatel 2013-2014 praktiliselt muutumatu. Ettevõtte suuruse analüüsimisel võeti 

aluseks nii töötajate arv kui ka müügitulu 2013. ja 2014. aastal. Töötajate ja müügitulu 

Taimekasvatus; 

67 ettevõtet 

Taime- ja 
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ettevõtet 

Loomakasvatus; 7 

ettevõtet 
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alusel jaotati ettevõtted järgmiste hindamiskriteeriumite alusel – mikroettevõtted (töötajaid 

alla 10-ne, aasta müügitulu alla 2 miljoni), väikeettevõtted (töötajate arv alla 50-ne, aasta 

müügitulu alla 10 miljoni euro), keskmise suurusega ettevõtted (töötajate arv alla 250-ne, 

aasta müügitulu alla 50 miljoni euro) ning suurettevõtted (töötajate arv üle 250, aastane 

müügitulu üle 50 miljoni euro). 2013. ja 2014. aastal oli koguvalimist võimalik analüüsida 

ettevõtte töötajate ja müügitulu alusel 89-t põllumajandusettevõtet. Saadud tulemused on 

esitatud järgneval joonisel 3. 

 

 

Joonis 3. Põllumajandusettevõtete jaotus suurusgruppidesse kuulumise alusel (Allikas: autori 

koostatud)  

 

Nagu 3 jooniselt selgub, jagunevad ettevõtted hindamiskriteeriumite alusel järgmiselt – 51 

ehk 57,30% valimist olid mikroettevõtet, 33 ehk 37,08% valimist väikeettevõtted ning 5 

ehk 5,62% valimist keskmise suurusega ettevõtted. Ei töötajate ega ka müügitulu alusel ei 

kuulu ükski uuringus osalenud ettevõtetest suurusgruppi suurettevõte ehk töötajate arvuga 

üle 250 ning müügituluga üle 50 miljoni euro. Tulemustest lähtuvalt võib seega öelda, et 

uuringus osalenud põllumajandusettevõtted on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete 

hulka kuuluvad. Ka eelnevad töös käsitletud uuringud kinnitasid, et 

põllumajandusettevõtted kuuluvad üldjuhul väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hulka. 

Valimis olnud põllumajandusettevõtted hindasid enda majandusolukorda 2015. aastal, ehk 

küsitluse läbiviimise perioodil, ning majandusolukorra muutumist 2016. aastal. 

Majandusolukorra hindamisel anti valida viie variandi vahel – väga hea, pigem hea, nii ja 

naa, pigem halb ning väga halb. Enda majandusolukorda hindasid 121 

põllumajandusettevõtet, kellest 4,13% hindasid enda majandusolukorda hinnanguga väga 

hea, 32,23% pigem hea, 32,23% nii ja naa, 28,10% pigem halb ning 3,31% vastanutest 

Mikroettevõte; 51 

ettevõtet 

Väikeettevõte; 33 

ettevõtet 

Keskmise suurusega 

ettevõte; 5 ettevõtet 
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hinnanguga väga halb. Enda majandusolukorra muutumist 2016. aastal hindasid ettevõtted 

samuti viie variandi vahel – kindlasti paraneb, pigem paraneb, ei muutu, pigem halveneb, 

kindlasti halveneb. Majandusolukorra muutust 2016. aastal hindasid 5,83% vastanutest 

variandiga kindlasti paraneb, 34,17% pigem paraneb, 36,67% ei muutu, 22,50% pigem 

halveneb ning 0,83% hinnanguga kindlasti halveneb. Seega hindasid 

põllumajandusettevõtted enda majandusolukorda enam hinnangutega pigem hea ning nii ja 

naa ning majandusolukorra muutumist 2016. aastal hinnangutega pigem paraneb ning ei 

muutu.  

Kui käesolevas peatükis käsitleti peamiselt ettevõtete mittefinantsnäitajaid, et hinnata ja 

iseloomustada valimit, siis järgnevas peatükis kõrvutatakse need põllumajandusettevõtete 

finantsnäitajate ning finantseerimisallikate kui mittefinantsnäitajatega, et leida vastused 

töös esitatud uurimisküsimustele. 

 

 

2.2 Põllumajandusettevõtete finants- ja mittefinantsnäitajate analüüs 
 

Peatükis käsitletakse ning analüüsitakse uuringus osalenud põllumajandusettevõtete 

hinnanguid kasutatavate ettevõtteväliste finantseerimisallikate ning majandusliku olukorra 

kohta, kõrvutades need finantsaruannetest tulenevate majandustulemustega.  

Valimis olnud ettevõtetelt uuriti, kas nad on kasutanud mõnda laenuandjat. Jaatavalt 

vastanud ettevõtted täpsustasid enda kasutatavaid ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid 

järgnevast valikust – pangalaen, liising, omanik, tarnija. Ettevõteteväliste 

finantseerimisallikate analüüsimisel soovitakse leida Eesti põllumajandusettevõtetes 

kasutatavad finantseerimisallikad. Koguvalimist ehk 130-st ettevõttest oli võimalik 

analüüsida 116-ne põllumajandusettevõtte vastuseid. Finantseerimiseks kasutasid 

põllumajandusettevõtted ühe või ühena ettevõttevälistest finantseerimisallikatest: 

 pangalaenu 100 ettevõtet 116-st ettevõttest ehk 86,21% vastanutest; 

 liisingut 80 ettevõtet ehk 68,97% vastanutest; 

 omanikku 34 ettevõtet ehk 29,31% vastanutest; 

 tarnijat 36 ettevõtet ehk 31,03% vastanutest.  

Järgneval joonisel 4 tuuakse välja finantseerimisallikad ja selle kombinatsioonid koos 

ettevõtete arvuga, et hinnata, milliseid finantseerimisallikaid ja selle kombinatsioone 

kasutatakse.  
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Joonis 4. Põllumajandusettevõtetes kasutatavad finantseerimisallikad ja selle 

kombinatsioonid koos ettevõtete arvuga. (Allikas: autori koostatud)  

 

Finantseerimisallikana ainult pangalaenu kasutasid 21 ettevõtet ehk 18,10% vastanutest 

ning ainult liisingut 10 ettevõtet ehk 8,62% vastanutest. Kasutatavate finantseerimisallikate 

kombinatsioonide lõikes kasutati samuti enam just pangalaenu ja liisingut (25 ettevõtet ehk 

21,55% vastanutest) ning kombinatsiooni pangalaen, liising ja tarnija (21 ettevõtet ehk 

18,10% vastanutest). Kui võrrelda peamisi finantseerimiseks kasutatavaid allikaid 

ettevõtete tegevusvaldkondade lõikes, leiti, et kõige enam kasutavad taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted finantseerimisallika kombinatsiooni pangalaen, liising ja tarnija 

(21,28% tegevusala ettevõtetest); taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted 

pangalaenu ja liisinguid (26,87% tegevusala ettevõtetest) ning loomakasvatusega tegelevad 

ettevõtted ainult pangalaenu (42,86% tegevusala ettevõtetest). Saadud tulemuste põhjal 

saab öelda, et põllumajandusettevõtetes kasutatakse finantseerimisallikatena enam 

pangalaene ja liisinguid kui omanikke ning tarnijaid - ühe või ühena 

finantseerimisallikatest kasutasid pangalaenu 86,21% analüüsitavatest ettevõtetest, liisingut 

68,97% ettevõtetest. Samuti kasutasid finantseerimisallikana kombinatsiooni pangalaen ja 

liising 21,55% analüüsitavatest ettevõtetest ning ka tegevusvaldkondade lõikes on 

pangalaenudel ja liisingutel oluline roll – nii taimekasvatuse, taime- ja loomakasvatuse 
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ning loomakasvatusega tegelevad ettevõtted kasutasid kas ühe või ühena 

finantseerimisallikatest pangalaenu ja/või liisinguid.  

Selleks, et selgitada välja, milline on finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide 

lõikes ettevõtete sõltuvus laenudes ning milliste finantseerimisallikate lõikes saavutatakse 

ettevõtte maksimaalne kasumlikkus, kõrvutatakse järgnevalt põllumajandusettevõtete 

hinnangud kasutatavatest finantseerimisallikatest kui mittefinantsnäitajad, ettevõtete 

finantsaruannetest tulenevate finantsnäitajatega. Finantsnäitajatena käsitletakse töös 

hinnangute andmiseks esmalt võlakordajat, et leida, kui suurt osa ettevõtte varadest 

finantseeritakse laenukapitaliga, seejärel hinnatakse ettevõtte kasumlikkust läbi järgmiste 

finantsnäitajate – äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablus. Kuna 

finantseerimisallikana ainult tarnijat ning omanikku ja tarnijat kasutanud ettevõtetel ei 

olnud esitatud 2013. ega ka 2014. aasta andmeid, jäeti antud finantseerimisallikate 

kombinatsioonid edasisest töö analüüsist välja.  

Võlakordaja on kohustuste ja varade jagatis, mis näitab kui suurt osa ettevõtte varadest 

finantseeritakse laenukapitaliga. Võlakordajat, mis jääb alla 50% peetakse heaks näitajaks 

kuna ettevõte ei ole oma tegevuse finantseerimisel liigselt sõltuv laenudest, vahemikus 

51%-69% rahuldavaks tulemuseks ning üle 70% aga mitterahuldavaks näitajaks kuna 

ettevõtte sõltuvus võõrkapitalist on liiga suur. Selleks, et hinnata, kui suurt osa ettevõtte 

varadest finantseeritakse laenukapitaliga, kõrvutatakse töös ettevõtete poolt kasutatavad 

finantseerimisallikad ja selle kombinatsioonid keskmiste võlakordajatega (lisa 3). Tabelis 

6 selgub, milline on olnud ettevõtete võlakordaja 2013. ja 2014. aastal, kõrvutades need 

ettevõtete endapoolsete vastustega kasutatavatest finantseerimisallikatest. 2013. aasta 

võlakordajaid ja kasutatavaid finantseerimisallikaid oli võimalik analüüsida 89-s ettevõttes, 

2014. aastal aga 86-s põllumajandusettevõttes. 

 

Tabel 6. Finantseerimisallikad ja selle kombinatsioonid keskmiste võlakordajatega 2013. 

ja 2014. aastal 

Kasutatavad 

finantseerimisallikad 

Ettevõtete 

osakaal 

valimist 

2013. aastal 

Keskmine 

võlakordaja 

2013. aastal 

Ettevõtete 

osakaal 

valimist 

2014. aastal 

Keskmine 

võlakordaja 

2014. aastal 

1) Ainult pangalaen 16,85% 44,26% 17,44% 44,47% 

2) Ainult liising 7,87% 15,42% 9,30% 13,74% 

3) Ainult omanik 1,12% 16,64% 1,16% 19,92% 

4) Pangalaen ja liising 20,22% 43,65% 20,93% 37,95% 
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Tabeli 6 järg. 
5) Pangalaen, liising, omanik 13,48% 53,76% 13,95% 51,72% 

6) Pangalaen, liising, tarnija 19,10% 43,92% 16,28% 43,64% 

7) Pangalaen ja tarnija 2,25% 54,62% 2,33% 64,45% 

8) Pangalaen ja omanik 5,62% 70,04% 5,81% 66,27% 

9) Pangalaen, omanik, tarnija 2,25% 41,39% 2,33% 45,64% 

10) Pangalaen, liising, omanik, 

tarnija 
7,87% 47,00% 6,98% 52,11% 

11) Liising ja omanik 2,25% 53,40% 2,33% 28,92% 

12) Liising ja tarnija 1,12% 72,31% 1,16% 52,81% 
Märkus: Võlakordaja on kohustuste ja varade jagamise tulemusel leitud finantsnäitaja. (Allikas: autori 

koostatud) 

 

Võlakordajaga alla 50%, kui näitajana hea – ettevõtted ei sõltu liigselt laenudest, jäid 2013. 

aastal 67 ettevõtet ehk 75,28% valimist ning 2014. aastal 60 ettevõtet ehk 69,77% valimist. 

Võlakordaja näitaja üle 50%, kuid alla 70% ehk rahuldav oli 2013. aastal 16-s ettevõttes 

ehk 17,98% valimist ning 2014. aastal 26-s ettevõttes ehk 30,23% valimist. 2013. aastal oli 

võlakordaja mitterahuldav ehk võlakordaja üle 70%, 6-s ettevõttes ehk 6,74%-l valimist, 

kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina liisingut ja tarnijat (võlakordaja 

72,31%) ning pangalaen ja omanik (võlakordaja 70,04%). 2014. aastal ei olnud ühegi 

valimis olnud ettevõtte võlakordaja mitterahuldav. Ettevõtted, kes kasutasid 

finantseerimisallikana ainult liisinguid või ainult omanikku, saavutasid mõlemal aastal 

kõige madalaima võlakordaja ehk tulemuse hea – seega olid need ettevõtted mõlemal 

uuritaval aastal kõige vähem sõltuvad laenudest. Kõige enam sõltusid laenudest kahe aasta 

lõikes aga ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu 

ja omanikku ning liisingut ja tarnijat - 2013. aastal oli nende ettevõtete võlakordaja üle 

70% ehk mitterahuldav, ning 2014. aastal üle 50% kuid alla 70% ehk rahuldav.  

Rentaablus, kui näitaja, on alati kasumi ja ressursside suhe, mis iseloomustab ettevõtte 

kasumlikkust, tasuvust ja tulukust. Rentaablusnäitajad näitavad iga ettevõttesse paigutatud 

euro teenimisvõimet ehk tasuvust, mistõttu on näitaja seda parem, mida kõrgem on tema 

väärtus. Kui ärikasum iseloomustab ettevõtte põhitegevuse tulemit, siis puhaskasum võtab 

arvesse ka finantseerimisotsuste mõju (näiteks tasutud laenuintressid). Ärirentaablus ning 

müügitulu rentaablus võivad seega ettevõtete lõikes olla väga erinevad sõltuvalt ettevõtte 

poolt kasutatavatest finantseerimisallikatest ja -otsustest. Varade rentaablus ehk ROA 

(return of total assets) iseloomustab ettevõtte varade ning omakapitali rentaablus ehk ROE 

(return of equity) ettevõtte omakapitali kasumlikkust ehk kui efektiivselt suudab ettevõtte 

genereerida varadest ning omakapitalist kasumit. Selles, et hinnata, milliste 

finantseerimisallikate lõikes saavutatakse ettevõtte maksimaalne kasumlikkus, kõrvutati 
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rentaablusnäitajad ettevõtetes kasutatavate finantseerimisallikatega (lisa 3). Äri- ja 

müügitulurentaablust oli võimalik arvutada ning analüüsida 2013. aastal 92-s ettevõttes 

ning 2014. aastal 88-s ettevõttes. Vara- ja omakapitali rentaablust oli 2013. aastal võimalik 

arvutada ja analüüsida 94-s ettevõttes ning 2014. aastal 89-s ettevõttes. 

Finantseerimisallikana ainult omanikku kasutanud ettevõtete äri-, müügitulu-, vara- ja 

omakapitali rentaablusnäitajaid ei olnud võimalik 2013. ja 2014. aastal arvutada ning 

analüüsida kuna antud finantseerimisallika vorm saavutas mõlemal aastal kahjumi. 

Keskmised rentaablusnäitajad finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes on 

esitatud järgnevas tabelis 7.  

Tabel 7. Keskmised rentaablusnäitajad finantseerimisallikate lõikes 

põllumajandusettevõtetes aastatel 2013-2014  

 

Kasutatavad 

finantseerimisallikad 

Aasta 

Keskmine 

äri-

rentaablus 

Keskmine 

müügitulu 

rentaablus 

Keskmine 

varade 

rentaablus 

Keskmine 

omakapitali 

rentaablus 

Ainult pangalaen 
2013 26,29% 23,65% 8,74% 14% 

2014 40,96% 39,06% 12,76% 17,89% 

Ainult liising 
2013 53,22% 52,43% 13,80% 16,12% 

2014 51,32% 50,54% 13,20% 15,22% 

Pangalaen ja liising 
2013 31,38% 27,23% 7,78% 17,51% 

2014 28,91% 27,60% 7,90% 14,45% 

Pangalaen, liising, 

omanik 

2013 93,61% 97,86% 15,91% 26,86% 

2014 41,26% 32,34% 3,71% 7,11% 

Pangalaen, liising, 

tarnija 

2013 16,32% 12,81% 4,60% 7,91% 

2014 10,97% 14,74% 4,06% 6,88% 

Pangalaen ja tarnija 
2013 53,68% 47,36% 15,63% 32% 

2014 12,72% 10,87% 3,85% 11,93% 

Pangalaen ja omanik 
2013 298,44% 279,29% 23,57% 67,13% 

2014 97,68% 72,83% 5,92% 14,79% 

Pangalaen, omanik, 

tarnija 

2013 4,78% 3% 1,56% 3,44% 

2014 7,73% 5,59% 2,79% 6,11% 

Pangalaen, liising, 

omanik, tarnija 

2013 14,67% 14,41% 4,19% 5,53% 

2014 16,90% 14,54% 4,60% 5,72% 

Liising ja omanik 
2013 8,98% 7,60% 2,93% 3,89% 

2014 31,14% 29,23% 6,95% 9,72% 

Liising ja tarnija 
2013 37,73% 36,50% 14,11% 50,97% 

2014 73,72% 71,61% 21,65% 45,87% 
Märkus: Ärirentaablus leitud ärikasumi ja müügitulu jagatisena, protsentides; müügitulu rentaablus 

puhaskasumi ja müügitulu jagatisena, protsentides; varade rentaablus leitud puhaskasumi ja varade 

jagatisena, protsentides; omakapitali rentaablus leitud puhaskasumi ja omakapitali jagatisena; protsentides.  

(Allikas: autori koostatud) 

 

Eelnevalt toodi töös välja, et rentaablusnäitaja on seda parem, mida kõrgem on tema 

väärtus. Tabelist 7 selgub, et kõrgeim äri- ja müügitulurentaablus saavutati ettevõtetes, kes 

kasutasid mõlemal uuritaval aastal enda finantseerimisallikana kominatsiooni pangalaen ja 
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omanik – nende keskmine ärirentaablus oli 2013. aastal 298,44% (2,17% vastanutest) ja 

2014. aastal 97,68% (3,41% vastanutest), keskmine müügitulurentaablus aga 2013. aastal 

279,29% (1,09% vastanutest) ja 2014. aastal 72,83% (3,41% vastanutest). Madalaim äri- ja  

müügitulu rentaablus oli nii 2013. kui ka 2014. aastal ettevõtetes, kes kasutasid enda 

finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, omanikku ja tarnijat, kelle keskmine 

ärirentaablus oli 2013. aastal 4,78% (2,17% vastanutest) ja 2014. aastal 7,73% (2,27% 

vastanutest) ning keskmine müügitulurentaablus 2013. aastal 3% (2,17% vastanutest) ja 

2014. aastal 5,59% (2,27% vastanutest).  

Kõrgeima varade ja omakapitali rentaabluse saavutasid 2013. aastal ettevõtted, kes 

kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja omanikku - 

keskmiseks varade rentaabluseks leiti 23,57% (1,06% vastanutest) ning omakapitali 

rentaabluseks 67,13% (1,12% vastanutest). 2014. aastal saavutasid aga kõrgeima varade- ja 

omakapitali rentaabluse finantseerimisallika kombinatsioonina liisingut ja tarnijat 

kasutavad ettevõtted, kelle keskmine varade rentaablus leiti 21,65% (1,06% vastanutest) 

ning omakapitali rentaablus 45,87% (1,12% vastanutest). Madalaim varade rentaablus oli 

2013. ja 2014. aastal ettevõtetes, kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina 

pangalaenu, omanikku ja tarnijat – nende 2013. aasta varade rentaablus oli 1,56% (2,12% 

vastanutest)  ning 2014. aastal 2,79% (2,25% vastanutest). Madalaim omakapitali 

rentaablus oli 2013. aastal ettevõtetes, kes kasutasid enda finantseerimisallika 

kombinatsioonina pangalaenu, omanikku ja tarnijat, kelle omakapitali rentaablus oli 3,44% 

(vastanutest 2,12%). Madalaim omakapitali rentaablus 2014. aastal oli aga ettevõtetes, kes 

kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, liisingut, omanikku ja 

tarnijat (omakapitali rentaablus 5,72% vastanutest 3,37%). 

Selleks, et hinnata, kas ettevõtete endapoolne hinnang majandusolukorrale on vastavuses 

finantsaruannetest tulenevate majandustulemustega, kõrvutati põllumajandusettevõtete 

hinnangud majandusolukorrale (hinnang anti 2015. aastal), kui mittefinantsnäitajad, 

ettevõtete järgmiste 2014. aasta finantsnäitajatega – puhaskasumi, kahjumi, võlakordaja 

ning äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablusega. Valimis olnud ettevõtted 

hindasin enda majandusolukorda viie vastusevariandi vahel – väga hea, pigem hea, nii ja 

naa, pigem halb ning väga halb. Andmete võrreldavuseks toodi välja esmalt keskmised 

2013. ja 2014. aastal saavutatud finantsnäitajad, seejärel esitati ettevõtete endapoolsed 
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hinnangud majandusolukorrale kõrvutades need vastused keskmiste tulemustega antud 

hinnangute lõikes. 

Järgnevas tabelis 8 tuuakse välja ettevõtete 2013. ja 2014. aasta keskmised puhaskasumid 

ja kahjumid, kui finantsnäitajad, kõrvutades need ettevõtete endapoolse hinnanguga 

majandusolukorrale, kui mittefinantsnäitajaga. Valimis olnud 130-st ettevõttest oli 

võimalik analüüsida 2013. aastal 94 ettevõtet ning 2014. aastal 89 ettevõtet. 

 

Tabel 8. Keskmine puhaskasum ja – kahjum uuringus osalenud põllumajandusettevõtetes 

aastatel 2013-2014 koos hinnanguga majanduslikule olukorrale 

Kasum/

kahjum 

Keskmine 

puhaskasum,  

kahjum 2013. 

aastal ning 

ettevõtete osakaal 

Keskmine 

puhaskasum,  

kahjum 2014. 

aastal ning 

ettevõtete osakaal 

Hinnang 

majanduslikule 

olukorrale 2015. 

aastal, ettevõtete 

osakaal 2014. aasta 

andmete alusel 

Keskmine 

puhaskasum, 

kahjum 2014. 

aastal, 

eurodes 

Kasum 

Keskmine 

puhaskasum 

130 847 eurot 

(kasumi saavutanud 

76 ettevõtet ehk 

80,85% valimist) 

Keskmine 

puhaskasum 84 318 

eurot (kasumi 

saavutanud  66 

ettevõtet ehk 

74,16% valimist) 

- Väga hea 3,03% 509 084 

- Pigem hea 39,40% 80 474 

- Nii ja naa 28,79% 77 877 

- Pigem halb 22,72% 56 611 

- Väga halb 6,06% 31 419 

Kahjum 

Keskmine 

puhaskahjum 

106 494 eurot 

(kahjumi saavutanud 

18 ettevõtet ehk 

19,15% valimist) 

Keskmine 

puhaskahjum 64 133 

eurot (kahjumi 

saavutanud 23 

ettevõtet ehk 

25,84% valimist) 

- Väga hea 4,35% -9451 

- Pigem hea 21,74% -26 500 

- Nii ja naa 26,09% -10 237 

- Pigem halb 47,82% -115 607 

- Väga halb - - 

Märkus: Tabeli koostamise on ettevõtete keskmisi puhaskasumeid ja –kahjumeid käsitletud eraldi. (Allikas: 

autori koostatud) 

 

Nagu tabelist 8 selgub, oli keskmine puhaskasum 2013. aastal 130 847 eurot ning 2014. 

aastal 84 318 eurot. Keskmine kahjum oli 2013. aastal aga 106 494 ning 2014. aastal 

64 133 eurot. 2014. aastal puhaskasumite lõikes hindasid ettevõtted enda 

majandusolukorda kõige enam hinnanguga „pigem hea“ (39,40%), kahjumite lõikes aga 

hinnanguga „pigem halb“ (47,82%), mis vastavad majandustulemustele. 2014. aastal 

saavutasid majandusolukorda hinnanguga „väga hea“ hinnanud ettevõtted keskmise 

puhaskasumi 509 084 eurot. Kõige madalama hinnanguga “väga halb“ hindasid ennast aga 

6,06% ettevõtetest, kes kõik saavutasid 2014. aastal keskmiselt 31 419 eurot puhaskasumi. 

2014. aastal kahjumi saavutanud ettevõtetest 4,35% hindasid enda majandusolukorda aga 

kõrgeima hinnanguga „väga hea“ saades 9451 eurot kahjumit, ükski kahjumi saavutanud 

ettevõtetest ei hinnanud enda majandusolukorda madalaima hinnanguga „väga halb“. 
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Tabelit 8 analüüsil saab öelda, et ettevõtete hinnangud majandusolukorrale 2015. aastal on 

vastavuses ettevõtete 2014. aastal saadud puhaskasumite ja kahjumitega – ettevõtted, kes 

saavutasid suurima puhaskasumi ettevõtete lõikes, hindasidki enda olukorda parima 

hinnanguga „väga hea“. Suurima kahjumi , 115 607 eurot, saanud ettevõtted ei hinnanud 

enda olukorda küll madalaima hinnanguga „väga halb“, kuid hinnanguga „pigem halb“ 

(47,82% kahjumi saavutanud ettevõtetest).  

Järgnevas tabelis 9 tuuakse välja ettevõtete 2013. ja 2014. aasta keskmised võlakordajad, 

kui finantsnäitajad, kõrvutades 2014. aasta võlakordaja ettevõtete endapoolse hinnanguga 

majandusolukorrale, kui mittefinantsnäitajaga. Võlakordaja hindamiseks on aluseks võetud 

järgmised hindamiskriteeriumid – näitaja, mis on väiksem kui 50% hea, vahemikus 51%-

69% rahuldav, näitaja üle 70% – mitterahuldav. Valimis olnud 130-st ettevõttest oli 

võimalik analüüsida 2013. aastal 93 ettevõtet ning 2014. aastal 89 ettevõtet. 

 

Tabel 9. Keskmine võlakordaja uuringus osalenud põllumajandusettevõtetes aastatel 2013-

2014 koos hinnanguga majanduslikule olukorrale 

Võlakordaja 

hindamis-

kriteeriumite 

lõikes 

Keskmine 

võlakordaja 

2013. aastal ning 

ettevõtete 

osakaal 

Keskmine 

võlakordaja 

2014. aastal ning 

ettevõtete 

osakaal 

Hinnang 

majanduslikule 

olukorrale 2015. 

aastal, ettevõtete 

osakaal 2014. aasta 

andmete alusel 

Keskmine 

võlakordaja 

2014. aastal 

Näitaja alla 

50% - hea 

Keskmine 

võlakordaja 

27,79%  

(54 ettevõtet ehk 

58,07% 

vastanutest) 

Keskmine 

võlakordaja 

28,16%  

(57 ettevõtet ehk 

64,04% 

vastanutest) 

- Väga hea 3,51% 31,64% 

- Pigem hea 36,84% 25,80% 

- Nii ja naa 33,33% 25,25% 

- Pigem halb 24,57% 34,51% 

- Väga halb 1,75% 36,98% 

Näitaja 

vahemikus 51-

69% rahuldav 

Keskmine 

võlakordaja 

59,73%  

(27 ettevõtet ehk 

29,03% 

vastanutest) 

Keskmine 

võlakordaja 

60,48%  

(24 ettevõtet ehk 

26,97% 

vastanutest) 

- Väga hea 4,17% 61,14% 

- Pigem hea 29,17% 61,58% 

- Nii ja naa 20,83% 60,01% 

- Pigem halb 33,33% 59,26% 

- Väga halb 12,50% 61,74% 

Näitaja üle 

70% - 

mitterahuldav 

Keskmine 

võlakordaja 

82,58%  

(12 ettevõtet ehk 

12,90% 

vastanutest) 

Keskmine 

võlakordaja 

85,89%  

(8 ettevõtet ehk 

8,99% 

vastanutest) 

- Väga hea - - 

- Pigem hea 37,50% 86,61% 

- Nii ja naa 12,50% 73,74% 

- Pigem halb 50% 88,38% 

- Väga halb - - 

(Allikas: autori koostatud) 

 

Nagu tabelist 9 selgub, on mõlemal uuritaval aastal üle poolte ettevõtetest saavutanud 

tulemuseks näitaja, mis on alla 50% ehk tulemusega hea (2013. aastal 58,07% ning 2014. 
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aastal 64,04% valimi moodustanud ettevõtetest). Ettevõtetest, kelle võlakordaja oli hea, 

hindasid enda majandusolukorda enam hinnanguga „pigem hea“ (36,84% hea võlakordaja 

saavutanud ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks leiti 25,80%). Ettevõtetes, kelle 

võlakordaja oli rahuldav ning mitterahuldav, hindasid enda majandusolukorda enam 

hinnanguga „pigem halb“ (33,33% rahuldava tulemuse saavutanud ettevõtetest, kelle 

keskmiseks võlakordajaks oli 59,26% ning 50% mitterahuldava tulemuse saavutanud 

ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks oli 88,38%). Tabeli 9 analüüsil võib öelda, et 

ettevõtete 2014. aasta võlakordaja tulemused on vastavuses 2015. aastal antud hinnanguga 

majandusolukorrale. Hea võlakordaja saanud ettevõtetest hindas enda majandusolukorda, 

vastupidiselt saavutatu tulemusele, hinnanguga „väga halb“ ainult 1 ettevõte ehk 1,75% 

hea tulemuse saavutanud ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks leiti 36,98%. 

Rahuldava võlakordaja saavutanud ettevõtetest hindas enda majandusolukorda hinnanguga 

„väga hea“, ehk vastupidiselt enda saavutatu tulemusele, samuti ainult 1 ettevõte ehk 

4,17% rahuldava tulemuse saavutanud ettevõtetest, kelle keskmine võlakordaja oli 61,14%. 

Ükski mitterahuldava võlakordaja saanud ettevõtetest ei hinnanud enda majandusolukorda 

parima hinnanguga „väga hea“ ega ka halvima hinnanguga „väga halb“, hinnanguga 

„pigem hea“ hindasid ennast aga 37,50% ehk 3 ettevõtet mitterahuldava tulemuse saanud 

ettevõtete valimist, kelle keskmiseks võlakordajaks oli 2014. aastal 86,61%. Seega on 

võimalik antud tabeli ning selle analüüsi põhjal võimalik öelda, et ettevõtete 2014. aasta 

võlakordaja tulemused on vastavuses 2015. aastal antud hinnanguga majandusolukorrale. 

Uuringus osalenud ettevõtete keskmised rentaablusnäitajad on esitatud tabelis 10, mis toob 

välja rentaablusnäitajate lõikes keskmised saavutanud tulemused ja ettevõtete osakaalu 

mõlemal uuritaval aastal. Sarnaselt puhaskasumite ja kahjumitele ning võlakordajatele, 

kõrvutati rentaablusnäitajad kui finantsnäitajad, ettevõtete endapoolsete hinnangutega 

majandusolukorrale kui mittefinantsnäitajaga, et leida, kas ettevõtete endapoolsed 

hinnangud majandusolukorrale on vastavuses tegelike, finantsaruannete baasil avalduvate 

majandustulemuste ehk finantsnäitajatega. Ärirentaablust ning ettevõtete endapoolseid 

hinnanguid majandusolukorrale oli 2013. aastal võimalik analüüsida 79-s ning 2014. aastal 

67-s ettevõttes. Müügitulu-, varade- ja omakapitali rentaablust oli aga 2013. aastal 

võimalik analüüsida 76-s ning 2014. aastal 66- ettevõttes. Tulemused on esitatud järgnevas 

tabelis 10. 
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Tabel 10. Keskmine äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitalirentaablus uuringus osalenud 

põllumajandusettevõtetes aastatel 2013-2014 koos hinnanguga majanduslikule olukorrale 

Rentaablus-

näitaja 

Keskmine 

rentaablus 2013. 

aastal ning 

ettevõtete arv 

Keskmine 

rentaablus 2014. 

aastal ning 

ettevõtete arv 

Hinnang majanduslikule 

olukorrale 2015. aastal, 

ettevõtete osakaal 2014. 

aasta andmete alusel 

Keskmine 

rentaablus 

2014. 

aastal 

Ärirentaablus 

Keskmine 

ärirentaablus 

47,26%  

(79 ettevõtet) 

Keskmine 

ärirentaablus 

34,58% 

(67 ettevõtet) 

- Väga hea 2,99% 33,25% 

- Pigem hea 38,81% 56,13% 

- Nii ja naa 29,85% 28,87% 

- Pigem halb 22,38% 12,01% 

- Väga halb 5,97% 8,32% 

Müügitulu 

rentaablus 

Keskmine 

müügitulu 

rentaablus 

44,45%  

(76 ettevõtet) 

Keskmine 

müügitulu 

rentaablus 

31,91%  

(66 ettevõtet) 

- Väga hea 3,03% 29,85% 

- Pigem hea 40,91% 48,81% 

- Nii ja naa 30,30% 32,62% 

- Pigem halb 22,73% 9,55% 

- Väga halb 3,03% 3,62% 

Varade 

rentaablus 

Keskmine varade 

rentaablus 8,45%  

(76 ettevõtet) 

Keskmine varade 

rentaablus 8,07%  

(66 ettevõtet) 

- Väga hea 3,03% 13,24% 

- Pigem hea 39,40% 11,15% 

- Nii ja naa 28,79% 8,43% 

- Pigem halb 22,73% 3,23% 

- Väga halb 6,05% 1,77% 

Omakapitali 

rentaablus 

Keskmine 

omakapitali 

rentaablus 

17,61%  

(76 ettevõtet) 

Keskmine 

omakapitali 

rentaablus 

14,56%  

(66 ettevõtet) 

- Väga hea 3,03% 20,24% 

- Pigem hea 39,40% 17,68% 

- Nii ja naa 28,79% 16,97% 

- Pigem halb 22,73% 8% 

- Väga halb 6,05% 4,51% 
(Allikas: autori koostatud) 

 

Nagu tabelist 10 selgub, on keskmine ärirentaablus 2013. aastal 47,26% ning 2014. aastal 

34,58%. Keskmine müügitulu rentaablus oli 2013. aastal 44,45% ning 2014. aastal 

31,91%. Keskmine varade rentaablus 2013. aastal 8,45% ning 2014. aastal 8,07%. 

Keskmine omakapitali rentaablus oli 2013. aastal 17,61% ning 2014. aastal 14,56%. 

Tabelist selgub, et kõikide rentaablusnäitajate lõikes, hindasid ettevõtted enda 

majandusolukorda enam hinnanguga „pigem hea“. Tabeli põhjal on võimalik öelda, et 

2014. aastal saavutatud rentaablusnäitajad kajastusid ka ettevõtete endapoolsetes 

hinnangutes majandusolukorrale, mis anti 2015. aastal. Majandusolukorda hinnanguga 

„väga hea“ ning „pigem hea“ hinnanud ettevõtete keskmised äri-, müügitulu-, vara- ja 

omakapitali rentaablusnäitajad olidki kõrgemad ehk paremad ettevõtetest, kes hindasid 

enda majandusolukorda hinnanguga „pigem halb“ ja „väga halb“. Äri- ja müügitulu 

rentaabluste lõikes saavutasid kõrgeima rentaablusnäitaja ettevõtted, kes hindasid enda 

majandusolukorda hinnanguga „pigem hea“ – 2014. aastal ärirentaabluseks saadi 56,13% 

ning müügitulu rentaabluseks 48,81%. Vara- ja omakapitali rentaabluste lõikes saavutasid 

aga kõrgeima rentaabluse ettevõtted, kes hindasid samuti enda majandusolukorda 



44 

 

hinnanguga „väga hea“ - keskmiseks varade rentaabluseks leiti 2014. aastal 13,24% ning 

omakapitali rentaabluseks 20,24%. Teisisõnu oli ettevõtete hinnang vastavuses tegelike, 

finantsaruannete baasil leitavate majandustulemustega.  

Eelnevalt toodi analüüsis välja, et kõrvutades ettevõtte peamisi finantseerimiseks 

kasutatavaid allikaid ettevõtete tegevusvaldkondade lõikes, leiti, et peamise 

finantseerimisallika kombinatsioonina kasutasid taimekasvatusega tegelevad ettevõtted 

pangalaenu, liisingut ja tarnijat; taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted 

pangalaenu ja liisingut; loomakasvatusega tegelevad ettevõtted ainult pangalaenu. Selleks, 

et anda hinnang Eesti põllumajandusettevõtete majandusolukorrale tegevusalade lõikes 

kasutatavate finantseerimisallikate taustal, analüüsiti järgmisi seitset finantsnäitajat – 

ettevõtte võlakordaja, puhaskasum, kahjum, ärirentaablus, müügitulu rentaablus, vara 

rentaablus ning omakapitali rentaablus (lisa 4). Esitatud finantsnäitajad kõrvutati ettevõtte 

tegevusala kui mittefinantsnäitajaga. Taimekasvatusega tegelevate ettevõtete näitajaid oli 

2013. aastal võimalik hinnata 43-s ning 2014. aastal 41-s ettevõttes. Taime- ja 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtete näitajaid 2013. aastal 49-s ning 2014. aastal 46-s 

ettevõttes. Loomakasvatusega tegelevate ettevõtete näitajaid aga mõlemal uuritaval aastal 

6-s ettevõttes. Saavutatud finantsnäitajad kasutatavate finantseerimisallikate taustal, on 

esitatud järgnevas tabelis 11 tegevusalade lõikes. 

 

Tabel 11. Ettevõtete finantsnäitajad tegevusalade lõikes kasutatavate finantseerimisallikate 

taustal aastatel 2013-2014 

Finantsnäitaja Aasta Taimekasvatus 
Taime- ja 

loomakasvatus 
Loomakasvatus 

Võlakordaja 
2013 47,83% 40,02% 57,16% 

2014 47,75% 36,50% 62,42% 

Puhaskasum 
2013 88 373 eurot 118 169 eurot - 233 407 eurot 

2014 62 996 eurot 46 234 eurot - 144 140 eurot 

Ärirentaablus 
2013 61,59% 36,47% 5,38% 

2014 38,84% 34,11% 1,24% 

Müügitulu 

rentaablus 

2013 59,88% 33,33% 4,01% 

2014 34,61% 32,18% 0,50% 

Varade 

rentaablus 

2013 9,43% 7,91% 2,33% 

2014 9,88% 6,95% 0,44% 

Omakapitali 

rentaablus 

2013 22,96% 13,75% 3,42% 

2014 19,65% 11,15% 4,64% 

(Allikas: autori koostatud) 
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Tabelist 11 selgub, et kui finantseerimisallikana kahte ja enamat finantseerimisallikat 

kasutanud taimekasvatuse ning taime- ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtete 

võlakordajat saab mõlema aasta lõikes lugeda heaks ehk tulemusega alla 50%, siis 

loomakasvatuses tegelevatel ettevõtetel oli tulemuseks mõlemal aastal rahuldav ehk 

vahemikus 51-69%. Kui taimekasvatuse ning taime- ja loomakasvatusega tegelevate 

ettevõtete keskmine võlakordaja langes 2014. aastaks ehk teisisõnu ettevõtete sõltuvus 

võõrkapitalist vähenes, siis loomakasvatusega tegelevate ettevõtete võlakordaja tõusis 

2014. aastaks. Sellest lähtuvalt võib öelda, et ettevõtete sõltuvus võõrkapitalist on suur 

finantseerimisallikana ainult pangalaenu kasutavatel loomakasvatuses tegelevatel 

ettevõtetel kuna nende keskmine võlakordaja oli mõlemal aastal rahuldav. Keskmiste 

puhaskasumite ja kahjumite lõikes saab öelda, et suurima puhaskasumi saavutasid 2013. 

aastal taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted (keskmine puhaskasum 118 169 

eurot), kes kasutasid enda peamise finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja 

liisinguid ning 2014. aastal taimekasvatusega tegelevad ettevõtted (keskmine puhaskasum 

62 996 eurot), kes kasutasid enda peamise finantseerimisallika kombinatsioonina 

pangalaenu, liisingut ja tarnijat. Madalaima tulemuse saavutasid mõlemal uuritaval aastal 

peamise finantseerimisallikana ainult pangalaenu kasutanud loomakasvatusega tegelevad 

ettevõtted, kes saavutasid mõlemal uuritaval aastal kahjumid. Keskmiste tulemuste põhjal 

saab öelda, et taimekasvatuses ning taime- ja loomakasvatuses tegelevate ettevõtete 

keskmine puhaskasum langes 2014. aastaks ning loomakasvatusega tegelevate ettevõtete 

keskmine kahjum vähenes. Kuna puhaskasum ja kahjum on absoluutnäitajad, siis nende 

näitajate põhjal tegevusvaldkondade majandusolukorda hinnata ei ole võimalik.  

Äri- ja müügitulurentaabluste lõikes saavutasid samuti kõrgeima tulemuse 2013. ja 2014. 

aastal finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, liisingut ja tarnijat kasutanud 

taimekasvatusega tegelevad ettevõtted, kelle 2013. aasta ärirentaablus oli 61,59% ning 

2014. aastal 38,84% ning müügitulu rentaablus 2013. aastal 59,88% ning 2014. aastal 

34,61%. Samas on taimekasvatusega tegelevate ettevõtete äri- ja müügitulu rentaabluste 

langus olnud uuritavatel aastatel suurim – keskmine ärirentaablus langes 22,75% ning 

keskmine müügitulurentaablus 25,27% ehk teisisõnu on ettevõtete kasumlikkus 

vähenenud. Finantseerimisallika kombinatsioonina peamiselt pangalaenu ja liisingut 

kasutanud taime- ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtete keskmine ärirentaablus oli 

2013. aastal on 36,47% ning 2014. aastal 34,11%, keskmine müügitulu rentaablus oli 2013. 

aastal 33,33% ning 2014. aastal 32,18%. Ka taime- ja loomakasvatusega tegelevate 
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ettevõtete äri- ja müügitulu rentaabluste lõikes on näha näitajate langust 2014. aastaks. 

Finantseerimisallikana ainult pangalaenu kasutanud loomakasvatusega tegelevate 

ettevõtete äri- ja müügitulurentaablused olid mõlemal aastal väga madalad – keskmine 

ärirentaablus oli 2013. aastal 5,38% ning 2014. aastal 1,24%, müügitulu rentaablus oli 

2013. aastal 4,01% ning 2014. aastal 0,50%. Ka loomakasvatusega tegelevate ettevõtete 

keskmised äri- ja müügitulu rentaablused langesid 2014. aastaks sarnaselt taimekasvatuse 

ning taime- ja loomakasvatusega tegelevatele ettevõtetele. Kõikide tegevusvaldkondade 

lõikes on selget näha finantseerimisotsuste mõju kuna keskmised müügitulu rentaablused 

on madalamad ärirentaablusest. 

Vara- ja omakapitali rentaabluste lõikes saavutasid kõrgeima tulemuse 2013. ja 2014. 

aastal peamise finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, liisingut ja tarnijat 

kasutanud taimekasvatusega tegelevad ettevõtted – keskmine vara rentaablus oli 2013. 

aastal 9,43% ning 2014. aastal 9,88%, keskmine omakapitali rentaablus 2013. aastal 

22,96% ning 2014. aastal 19,65%. Taimekasvatusega tegelevate ettevõtete keskmine vara 

rentaablus kasvas ehk ettevõtte kasumlikkus paranes 2014. aastaks, keskmine omakapitali 

rentaablus aga langes 2014. aastaks. Taime- ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtete 

keskmine vara rentaablus oli 2013. aastal 7,91% ning 2014. aastal 6,95%, omakapitali 

rentaablus oli 2013. aastal aga 13,75% ning 2014. aastal 11,15%. Taime- ja 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtete keskmised vara- ja omakapitali rentaablused 

langesid 2014. aastaks ehk teisisõnu ettevõtete kasumlikkus vähenes. Madalaima vara- ja 

omakapitali rentaabluse saavutasid aga finantseerimisallikana peamiselt pangalaenu 

kasutanud loomakasvatusega tegelevad ettevõtted, kelle 2013. aasta vararentaablus oli 

2,33% ning 2014. aastal 0,44%, omakapitali rentaablus oli 2013. aastal 3,42% ning 2014. 

aastal 4,64%. Loomakasvatusega tegelevate ettevõtete keskmine varade rentaablus langes 

2013. aastaks,  keskmine omakapitali rentaablus aga kasvas 2014. aastaks.  

Tabel 11 analüüsi tulemusena saab öelda, et mõlemal uuritaval aastal oli peamise 

finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja liisingut kasutanud taimekasvatuse 

ning peamise finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, liisingut ja tarnijat 

kasutanud taime- ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtete keskmine võlakordaja hea, 

ettevõtted saavutasid puhaskasumi ning ka keskmised äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali 

rentaablused olid kõrged. Loomakasvatusega tegelevate ettevõtete keskmine võlakordaja 

oli mõlemal uuritaval aastal aga rahuldav, ettevõtted saavutasid mõlema aasta keskmiste 
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lõikes kahjumi ning ka keskmised äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablused olid 

madalad. Teisisõnu oli keskmiste saavutatu tulemuste alusel aastatel 2013-2014 ettevõtete 

sõltuvus võõrkapitalist suur finantseerimisallikana pangalaenu kasutanud 

loomakasvatusega tegelevates ettevõtetes ning ka tegevusvaldkonna kasumlikkust 

iseloomustavad näitajad olid madalad võrreldes teiste – taimekasvatuse ning taime- ja 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtetega. 

Magistritöö käigus sooviti leida ka vastust küsimusele, milliste kasutatavate 

ettevõtteväliste finantseerimisallikate kombinatsioonide korral saavutavad ettevõtted 

kõrgema likviidsuse ehk maksevõime ning milline on ettevõtete likviidsus tegevusalade 

lõikes läbi kasutatavate finantseerimisallikate.  Likviidsuse hindamiseks valiti kolm 

likviidsust iseloomustavad näitajat – puhaskäibekapital, lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja ning likviidsuskordaja.  

Puhaskäibekapital ehk likviidsete varade reservide suurus on käibevara ja lühiajaliste 

kohustuste vahe. Mida suurem on puhaskäibekapital, seda suurem on ettevõtte likviidsus 

ehk maksevõime. Negatiivne puhaskäibekapital näitab aga omakorda, et antud seisu 

käibevaradega ei suuda ettevõte kõiki oma lühiajalisi kohustusi täita. Puhaskäibekapital 

pole finantssuhtarv, vaid rahaline suurus. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitab, mitu 

korda ületavad käibevarad lühiajalisi kohustusi ehk teisisõnu on see käibevara ja 

lühiajaliste kohustuste jagatis. Kui lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on liiga madal 

(mõnda liiki käibevara on liiga vähe või on võlg liiga suur), võib ettevõttel tekkida raskusi 

lühiajaliste kohustuste tasumisega. Kui väärtus on liiga kõrge, võib olla tegemist 

ülemäärase investeerimisega käibevarasse või on ettevõttel probleeme lühiajalise krediidi 

saamisega. Likviidsuse ehk maksevõime hindamiseks arvutati ka likviidsuskordaja, mis on 

käibevara, millest on maha arvestatud varud, jagatis lühiajaliste kohustustega. Lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja ja likviidsuskordaja hindamise aluseks võeti järgmised tabelis 12 

esitatud kriteeriumid. 

 

Tabel 12. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ja likviidsuskordaja hindamiskriteeriumid 

Hindamiskriteerium 
Lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja 
Likviidsuskordaja 

Hea suurem kui 1,6   suurem kui 0,9 

Rahuldav vahemikus 1,2-1,59  vahemikus 0,6-0,89 

Nõrk  vahemikus 0,9-1,19  vahemikus 0,3-0,59 

Mitterahuldav väiksem kui 0,9  väiksem kui 0,29 
(Allikas: autori koostatud) 
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Puhaskäibekapitali oli võimalik analüüsida 2013. aastal 102-s ning 2014. aastal 95-s 

ettevõttes, lühiajalise võlgnevuse kattekordajat ja likviidsuskordajat 2013. aastal aga 100-s 

ning 2014. aastal 95-s ettevõttes. Selleks, et anda hinnang, milliste kasutatavate 

ettevõtteväliste finantseerimisallikate kombinatsiooni korral saavutavad ettevõtted 

kõrgema likviidsuse ehk maksevõime, kõrvutati ettevõtete likviidsusnäitajad kasutatavate 

ettevõtteväliste finantseerimisallikatega (lisa 3). Järgnevas tabelis 13 tuuakse välja 

ettevõtete keskmised likviidsusnäitajad kasutatavate finantseerimisallika ja selle 

kombinatsioonide lõikes. 

 

Tabel 13. Keskmised likviidsusnäitajad finantseerimisallikate lõikes 

põllumajandusettevõtetes aastatel 2013-2014 

 

 

Kasutatavad 

finantseerimis-

allikad 

 

Aasta 
Keskmine 

puhaskäibekapital 

Keskmine 

lühiajalise 

võlgnevuse 

kattekordaja ning 

hinnang 

Keskmine 

likviidsuskordaja 

ning hinnang 

Ainult pangalaen 
2013 -18 350 2,22 – hea 1,55 – hea 

2014 -57 200 2,07 – hea 1,30 – hea 

Ainult liising 
2013 307 544 6,55 – hea 3,83 – hea 

2014 294 947 4,59 – hea 2,96 – hea 

Ainult omanik 
2013 100 830 19,27 – hea 14,30 – hea 

2014 102 991 26,19 – hea 20,23 – hea 

Pangalaen ja 

liising 

2013 146 570 2,04 – hea 1,22 – hea 

2014 164 057 3,59 – hea 2,25 – hea 

Pangalaen, 

liising, omanik 

2013 1 214 978 1,65 – hea 1,12 – hea 

2014 1 191 388 2,12 – hea 1,18 – hea 

Pangalaen, 

liising, tarnija 

2013 272 967 1,89 – hea 1,04 – hea 

2014 303 091 2,52 – hea 1,32 – hea 

Pangalaen ja 

tarnija 

2013 -3 746 1,04 – nõrk 0,80 – rahuldav 

2014 -33 309 
0,75 – mitte-

rahuldav 
0,60 – rahuldav 

Pangalaen ja 

omanik 

2013 -413 182 1,13 – nõrk 0,80 – rahuldav 

2014 -166 089 
0,55 – mitte-

rahuldav 

0,26 – mitte-

rahuldav 

Pangalaen, 

omanik, tarnija 

2013 54 390 1,12 – nõrk 0,80 – rahuldav 

2014 70 591 1,12 – nõrk 0,72 – rahuldav 

Pangalaen, 

liising, omanik, 

tarnija 

2013 186 805 2,20 – hea 1,43 – hea 

2014 489 664 2,67 – hea 1,71 – hea 

Liising ja 

omanik 

2013 63 461 1,84 – hea 0,87 rahuldav 

2014 88 625 1,87 – hea 0,87 rahuldav 

Liising ja tarnija 
2013 61 295 2,06 – hea 2,06 – hea 

2014 94 992 2,62 - hea 2,18 – hea 
Märkus: Ettevõtte puhaskäibekapital on käibevara ja lühiajaliste kohustuste vahe. Lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja on  leitud käibevara ja lühiajaliste kohustuste jagatisena. Likviidsuskordaja on käibevara, millest 

on maha arvestatud varud, jagatis lühiajaliste kohustustega (Allikas: autori koostatud) 
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Tabelist 13 selgub, et kasutatavate finantseerimisallikate lõikes said suurima 

puhaskäibekapitali ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina 

pangalaenu, liisingut, omanikku, kelle 2013. aasta puhaskäibekapitaliks leiti 1 214 978 

(11,76% analüüsitavatest ettevõtetest) ning 2014. aastal 1 191 388 eurot (12,63% 

ettevõtetest). Suurimad negatiivsed puhaskäibekapitalid leiti aga ettevõtetes, kes 

kasutasid enda finantseerimisallikateks kombinatsiooni: 1) pangalaen ja omanik, kelle 

2013. aasta puhaskäibekapitaliks oli -413 182 (4,90% ettevõtetest) ning 2014. aastal -

166 089 eurot (5,26% ettevõtetest); 2) ainult pangalaen, kelle 2013. aasta 

puhaskäibekapital oli -18 350 (14,71% ettevõtetest) ning 2014. aastal -57 200 eurot 

(15,79% ettevõtetest). Kuna puhaskäibekapital on absoluutarv – rahaline suurus, siis ei 

ole antud näitaja põhjal asjakohane hinnata ettevõtte likviidsust. 

Kasutatavate finantseerimisallikate ja lühiajalise võlgnevuse kattekordaja kõrvutamisel 

leiti, et hindamiskriteeriumite alusel said kõrgeima tulemuse ettevõtted, kes kasutasid enda 

finantseerimiseks järgmisi allikaid: 1) ainult omanik, kelle lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja oli 2013. aastal 19,27 (1% analüüsitavatest ettevõtetest) ning 2014. aastal 

26,19 (1,05% ettevõtetest); 2) ainult liisinguid, kelle lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 

2013. aastal 6,55 (7% ettevõtetest) ning 2014. aastal 4,59 (8,42% ettevõtetest). Madalaim 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja saadi aga ettevõtetes, kes kasutasid enda 

finantseerimiseks järgmisi finantseerimisallika kombinatsioone: 1) pangalaen ja omanik, 

kelle 2013. aasta lühiajalise võlgnevuse kattekordajaks leiti 1,13 (5% ettevõtetest) ning 

2014. aastal 0,55 (5,26% ettevõtetest); 2) pangalaen ja tarnija, kelle 2013. aasta lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja oli 1,04 (2% ettevõtetest) ning 2014. aastal 0,75 (2,11% 

ettevõtetest).  

Kõige kõrgema likviidsuskordaja ehk tulemuse hea (likviidsuskordaja suurem kui 0,9) 

saavutasid põllumajandusettevõtted, kes kasutasid finantseerimisallikana: 1) ainult 

omanikku, kelle 2013. aastal keskmine likviidsuskordaja 14,30 (1% analüüsitavatest 

ettevõtetest) ning 2014. aastal 20,23 (1,05% ettevõtetest); 2) ainult liisingut, kelle 2013. 

aastal keskmine likviidsuskordaja 3,83 (7% ettevõtetest) ning 2014. aastal 2,96 (7,37% 

ettevõtetest). Likviidsuskordaja rahuldav (ehk kordaja vahemikus 0,89-0,60) saavutasid 

mõlemal uuritaval aastal ettevõtted, kes kasutasid finantseerimisallika kombinatsioonina 

pangalaenu ja tarnijat või pangalaenu, omanikku ja tarnija või liisingut ja omanikku. 

Madalaima likviidsuskordaja said kahe aasta lõikes aga ettevõtted, kes kasutasid 
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finantseerimisallikana pangalaenu ja omanikku - nende likviidsuskordaja oli 2013. aastal 

0,80 ehk rahuldav (5% ettevõtetest) ning 2014. aastal 0,26 ehk mitterahuldav (5,26% 

ettevõtetest).  

Kui kõrvutati ettevõtete likviidsust iseloomustavad näitajad – puhaskäibekapital, 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordaja, ettevõtte tegevusalaga (lisa 

4), andmaks hinnangut Eesti põllumajandusettevõtete likviidsusele ehk maksevõimele 

kasutatavate finantseerimisallikate taustal, leiti järgnevad tulemused: 

 taimekasvatusega tegelevad ettevõtted, kes kasutasid enda 

finantseerimisallikatena peamiselt pangalaenu, liisingut ja tarnijat, saavutasid 

2013. aastal 55 399 ning 2014. aastal 120 508 eurot puhaskäibekapitali; 

keskmine lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 2013. aastal 2,80 ning 2014. 

aastal 2,81, mis mõlemad vastavad hindamiskriteeriumite alusel tulemusele hea; 

keskmine likviidsuskordaja oli 2013. aastal 1,84 ning 2014. aastal 1,73, mis 

mõlemad vastavad tulemusele hea; 

 taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted, kes kasutasid enda 

finantseerimisallikana kahte allikat – pangalaenu ja liisingut, saavutasid 2013. 

aastal 454 115 ning 2014. aastal 462 423 eurot puhaskäibekapitali; ettevõtete 

keskmine lühiajalise võlgnevuse kattekordaja oli 2013. aastal 2,52 ning 2014. 

aastal 3,41, mis mõlemad vastavad hindamiskriteeriumite alusel tulemusele hea; 

ettevõtete keskmine likviidsuskordaja oli 2013. aastal 1,49 ning 2014. aastal 2,11, 

mis vastavad samuti tulemusele hea; 

 loomakasvatusega tegelevad ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallikana 

ainult pangalaenu, saavutasid 2013. aastal negatiivse puhaskäibekapitali ning 

2014. aastal positiivse puhaskäibekapitali 61 140 eurot; ettevõtete lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja oli 2013. aastal 0,79, mis vastab hindamiskriteeriumi 

alusel tulemusele mitterahuldav ning 2014. aastal 1,07, mis vastab tulemusele 

nõrk; ettevõtete likviidsuskordaja oli 2013. aastal 0,68 ning 2014. aastal 0,97, mis 

vastavalt hindamiskriteeriumitele vastavad tulemustele rahuldav ning hea. 

Tegevusalade lõikes saavutasid seega 2013. kui ka 2014. aastal keskmiste likviidsust 

iseloomustavate näitajate lõikes kõrgema ehk parema tulemuse taime- ja 

loomakasvatusega ning taimekasvatusega tegelevad ettevõtted, madalama tulemuse aga 

loomakasvatusega tegelevad ettevõtted. Sellest lähtuvalt võib keskmiste näitajate alusel 
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öelda, et finantseerimisallikana peamiselt ühte allikat kasutanud loomakasvatusega 

tegelevate ettevõtete likviidsus ehk maksevõime on madalam võrreldes taime ning taime- 

ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtetega, kes kasutasid enda finantseerimiseks 

peamiselt kahte või enamat finantseerimisallikat. 

 

 

2.3 Analüüsi tulemuste kokkuvõte ning arutelu  
 

Magistritöös eesmärgist ning püstitatud uurimisküsimustest lähtuvalt, toob autor välja 

peamised järeldused, milleni andmebaasist tulenevate finants- ja mittefinantsnäitajate 

leidmisel, kõrvutamisel ning analüüsil jõuti. 

Töö raames otsiti vastust küsimusele, millised on olnud Eesti põllumajandusettevõtetes 

peamised kasutatavad finantseerimisallikad aastatel 2013-2014. Ettevõtteväline 

finantseerimine saab toimuda läbi oma- või võõrkapitali suurendamise. Andmebaasist 

tulenevate hinnangute alusel saab öelda, et finantseerimiseks kasutasid ühe või ühena 

finantseerimisallikatest panka 86,21% ettevõtetest, liisingut 68,97%, omanikku 29,31% 

ning tarnijat 31,03% ettevõtetest. Kasutatavate finantseerimisallikate kombinatsioonide 

lõikes kasutati enam panka ja liisingut (21,55% vastanutest) ning kombinatsiooni pank, 

liising ja tarnija (18,10% vastanutest). Tegevusvaldkondadega lõikes, leiti, et peamise 

finantseerimisallika kombinatsioonina kasutasid taimekasvatuses tegelevad ettevõtted 

pangalaenu, liisingut ja tarnijat; taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted 

pangalaenu ja liisingut ning loomakasvatusega tegelevad ettevõtted ainult pangalaenu. 

Saadud tulemustest lähtuvalt saab välja tuua, et kõige enam kasutatakse 

põllumajandusettevõtetes ühe või ühena finantseerimisallikatest panka ning ka liisinguid 

ehk finantseerimine toimub võõrkapitali suurendamise arvelt. Ka eelnevalt nii Eestis kui 

välismaal läbi viidud uuringutes leiti, et võõrkapitalil, suuresti  pangalaenudel, on 

finantseerimisallikana oluline tähtsus nii põllumajandusettevõtetes kui ka väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtetes (mille alla saab antud valimi põhjal lugeda ka 

põllumajandusettevõtted). 

Magistritöös otsiti vastust ka küsimusele, milline on põllumajandusettevõtete sõltuvus 

laenudes finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes ning milliste 

finantseerimisallikate lõikes saavutatakse ettevõtte maksimaalne kasumlikkus. Lisas 3 on 

välja toodud uuringus käsitletud finantsnäitajad kõikide kasutatavate finantseerimisallikate 
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ja tema kombinatsioonide lõikes aastatel 2013-2014. Ettevõtete sõltuvust laenudes hinnati 

läbi võlakordaja, mis näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse 

laenukapitaliga. Saadud tulemused on esitatud joonisel 5, mis toob välja ettevõtete 

finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes leitud keskmised võlakordajad 

aastatel 2013-2014. 

 

 

Joonis 5. Ettevõtete võlakordaja finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes 

aastatel 2013-2014 (Allikas: autori koostatud) 

 

Madal võlakordaja (alla 50%) viitab sellele, et ettevõtted ei ole oma tegevuses liigselt 

sõltuvad laenudes, kõrge võlakordaja (üle 51%) näitab aga liigselt sõltuvust laenudest. 

Jooniselt 4 selgub, et ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallikana – ainult 

liisingut; ainult omanikku; pangalaenu, omanikku ja tarnijat; pangalaenu ja liisingut; 

pangalaenu, liisingut ja tarnijat ning ainult pangalaenu – saavutasid mõlemal uuritaval 

aastal enda võlakordaja näitajaks alla 50% ehk teisisõnu ei ole neid finantseerimisallikaid 

ja kombinatsioone kasutavad ettevõtted käesolevas valimis liigselt sõltuvad laenudest. 

Ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallikana – liisingut ja tarnijat; pangalaenu ja 

omanikku; pangalaenu ja tarnijat ning pangalaenu, liisingut ja omanikku – said aga 

mõlema aasta võlakordaja tulemuseks üle 50% ning teisisõnu on neid 

finantseerimisallikaid kasutavad ettevõtted käesolevas valimis kõige enam sõltuvad 

laenudest.  
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Ettevõtet kasumlikkuse hindamiseks võeti aluseks järgmised finantsnäitajad – äri-, 

müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablus, et leida, milliste finantseerimisallikate ja selle 

kombinatsioonide lõikes saavutavad ettevõtted maksimaalse kasumlikkuse. Mida kõrgem 

on rentaablusnäitaja, seda kõrgem on ka ettevõtte kasumlikkus. Tulemused 

rentaablusnäitajate ja finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes on esitatud 

järgnevas tabelis 14. 

 

Tabel 14. Põllumajandusettevõtetes kõrgeimad ja madalaimad rentaablusnäitajad 

finantseerimisallika kombinatsioonide lõikes aastatel 2013-2014 

Finants-

näitaja 

Madalaim 

rentaablusnäitaja 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioonide 

lõikes 2013. aastal 

Madalaim 

rentaablusnäitaja 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioonide 

lõikes 2014. aastal 

Kõrgeim 

rentaablusnäitaja 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioonide 

lõikes 2013. aastal 

Kõrgeim 

rentaablusnäitaja 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioonide 

lõikes 2013. aastal 

Keskmine 

äri-

rentaablus 

 ainult omanik 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 

 pangalaen ja 

omanik 

Keskmine 

müügitulu 

rentaablus 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 

 pangalaen ja 

omanik 

Keskmine 

vara 

rentaablus 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 

 liising ja 

tarnija 

Keskmine 

oma-

kapitali 

rentaablus 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 ainult omanik; 

 pangalaen, 

liising, 

omanik, tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 

 liising ja 

tarnija 

 

Tabeli 14 analüüsil on näha, et madalaimaid ning kõrgeimaid rentaablusnäitajad on 

saavutati mitmete erinevate finantseerimisallika kombinatsioonide lõikes. Madalaima 

rentaablusnäitaja saanud ettevõtete lõikes on esitatud ka finantseerimisallikana ainult 

omanikku kasutanud ettevõtted kuna nende ettevõtete kahjumi tõttu ei olnud võimalik 

arvutada ka tema rentaablusnäitajaid, kuid antud finantseerimisallika ja selle 

kombinatsioonide analüüsi lõikes on autori arvates oluline see esitada. Äri-, müügitulu- ja 

vara rentaabluste lõikes on finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, omanikku ja 

tarnijat kasutanud ettevõtted saavutanud mõlemal uuritaval aastal kõige madalamad 

rentaablusnäitajad. Omakapitali rentaabluste lõikes said madalaima tulemuse 2013. aastal 

samuti finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu, omanikku ja tarnijat kasutanud 

ettevõtted, 2014. aastal aga pangalaenu, liisingut, omanikku ja tarnijat kasutanud 

ettevõtted. Kõrgeimad rentaablusnäitajad ehk maksimaalse ettevõtte kasumlikkuse 
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saavutasid 2013. aastal ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallika 

kombinatsioonina pangalaenu ja omanikku. Ka 2014. aastal saadud äri- ja müügitulude 

lõikes said finantseerimisallikana pangalaenu ja omanikku kasutanud ettevõtted 

maksimaalse tulemuse. Vara- ja omakapitali rentaabluste lõikes saavutasid 2014. aastal 

maksimaalse kasumlikkuse finantseerimisallika kombinatsioonina liisingut ja tarnijat 

kasutanud ettevõtted. 

Töös käsitletava valimi ning leitud andmete põhjal saab välja tuua, et ettevõtted, kes 

kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja omanikku, saavutasid 

uuritavatel aastatel maksimaalse kasumlikkuse kuna nende rentaablusnäitajad olid 2013. 

aastal kõrgeimad ning 2014. aastal kõrgeimad äri- ja müügitulu rentaabluste lõikes. 

Selleks, et teha põhjapanevamaid järeldusi, milliste finantseerimisallikate või selle 

kombinatsioonide kasutamisel saavutavad ettevõtted maksimaalse kasumlikkuse, leiab 

autor, et vajalik oleks uuritavat perioodid pikendada ning ka ettevõtete arv peaks olema 

ühtlasem finantseerimisallikate ja selle kombinatsioonide lõikes. 

Töö käigus otsiti vastust ka küsimusele, kas ettevõtete endapoolsed hinnangud 

majandusolukorrale, kui mittefinantsnäitajad, on vastavuses reaalsete, finantsaruannetest 

tulenevate majandustulemuste ehk finantsnäitajatega. Vastuse leidmiseks kõrvutati 

ettevõtete endapoolsed hinnangud majandusolukorrale 2015. aastal (väga hea, pigem hea, 

nii ja naa, pigem halb ning väga halb) järgmiste 2014. aasta saavutatud näitajatega – 

puhaskasum, kahjum, võlakordaja, ärirentaablus, müügitulu rentaablus ning vara ja 

omakapitali rentaablus.  

Ettevõtted, kes saavutasid suurima puhaskasumi ettevõtete lõikes, hindasidki enda 

olukorda parima hinnanguga „väga hea“. Suurima kahjumi, 115 607 eurot, saanud 

ettevõtted ei hinnanud enda olukorda küll madalaima hinnanguga „väga halb“, kuid 

hinnanguga „pigem halb“ (47,82% kahjumi saavutanud ettevõtetest). Ettevõtetest, kelle 

võlakordaja oli hea, hindasid enda majandusolukorda enam hinnanguga „pigem hea“ 

(36,84% hea võlakordaja saavutanud ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks leiti 

25,80%). Ettevõtetes, kelle võlakordaja oli rahuldav ning mitterahuldav, hindasid enda 

majandusolukorda enam hinnanguga „pigem halb“ (33,33% rahuldava tulemuse 

saavutanud ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks oli 59,26% ning 50% 

mitterahuldava tulemuse saavutanud ettevõtetest, kelle keskmiseks võlakordajaks oli 

88,38%). Majandusolukorda hinnanguga „väga hea“ ning „pigem hea“ hinnanud ettevõtete 
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keskmised äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablusnäitajad olidki kõrgemad ehk 

paremad ettevõtetest, kes hindasid enda majandusolukorda hinnanguga „pigem halb“ ja 

„väga halb“. Äri- ja müügitulu rentaabluste lõikes saavutasid kõrgeima rentaablusnäitaja 

ettevõtted, kes hindasid enda majandusolukorda hinnanguga „pigem hea“ – 2014. aastal 

ärirentaabluseks saadi 56,13% ning müügitulu rentaabluseks 48,81%. Vara- ja omakapitali 

rentaabluste lõikes saavutasid aga kõrgeima rentaabluse ettevõtted, kes hindasid enda 

majandusolukorda hinnanguga „väga hea“ ehk teisisõnu oli ettevõtete hinnang vastavuses 

tegelike, finantsaruannete baasil leitavate majandustulemustega. Finants- ja 

mittefinantsnäitajate kõrvutamise ja analüüsi tulemusel saab öelda, et ettevõtete 2014. 

aastal saavutatud kasumlikkust iseloomustavad finantsnäitajad – puhaskasum, kahjum, 

võlakordaja, ärirentaablus, müügitulu rentaablus, vara rentaablus ning omakapitali 

rentaablus, on vastavuses ettevõtete endapoolsetes hinnangutega majandusolukorrale 2015. 

aastal. 

Lisaks majandusolukorra hindamisele läbi kasutatavate finantseerimisallikate, otsiti töö 

käigus vastust küsimusele milline oli Eesti põllumajandusettevõtete majandusolukord 

tegevusalade lõikes läbi kasutatavate finantseerimisallikate aastatel 2013-2014. Lisas 4 on 

välja toodud 2013. ja 2014. aastal saavutatud finantsnäitajad põllumajandusettevõtete 

tegevusalade lõikes. Põllumajandusettevõtetes kasutatavaid finantseerimisallikaid ja 

majandusolukorda analüüsiti võlakordajate, puhaskasumite, kahjumite ja äri-, müügitulu-, 

vara- ning omakapitali rentaabluste lõikes. Finantsnäitajate lõikes saavutasid 

finantseerimisallikana peamiselt pangalaenu, liisingut ja tarnijat kasutanud 

taimekasvatusega tegelevad ettevõtted ning finantseerimisallikana peamisel pangalaenu ja 

liisingut kasutanud taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted paremaid tulemusi kui 

finantseerimisallikana peamisel pangalaenu kasutanud loomakasvatusega tegelevad 

ettevõtted. Võlakordajate lõikes said kahte või enamat finantseerimisallikat kasutanud 

taime- ning taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted tulemuseks hea, 

finantseerimisallikana peamiselt ühte allikat kasutanud loomakasvatusega tegelevad 

ettevõtted saavutasid aga mõlemal uuritaval aastal võlakordaja, mis hindamiskriteeriumite 

alusel vastab tulemusele rahuldav. Puhaskasumi, kui absoluutnäitaja, lõikes saavutasid 

samuti taime- ning taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted mõlemal uuritaval 

aastal keskmiste tulemuste alusel kasumi, loomakasvatusega tegelevad ettevõtted aga 

kahjumi. Ka kõigi uuritavate rentaablusnäitajate ehk ettevõtte kasumlikkust 

iseloomustavate näitajate lõikes, saavutasid taime- ning taime- ja loomakasvatusega 
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tegelevad ettevõtted kõrgemad tulemused kui loomakasvatusega tegelevad ettevõtted. 

Lähtuvalt saadud tulemustest on võimalik käesoleva valimi ning näitajate analüüsil öelda, 

et keskmiste uuritavate näitajate lõikes on taime- ning taime- ja loomakasvatusega 

tegelevate ettevõtete majandusolukord parem võrreldes loomakasvatusega tegelevates 

ettevõtetes.  

Magistritöö käigus otsiti vastust ka küsimusele, milliste finantseerimisallikate 

kombinatsioonide korral saavutavad ettevõtted kõrgema likviidsuse ehk maksevõime. 

Selleks, et analüüsida ettevõtete likviidsust, kõrvutati kasutatavad finantseerimisallikad kui 

mittefinantsnäitajad, ettevõtete finantsaruannetest tulenevate järgmiste näitajatega – 

puhaskäibekapital, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordaja. Kuna 

puhaskäibekapital on absoluutnäitaja, mis ei arvesta ettevõtte suurust ega tegevusmahtu, ei 

ole puhaskäibekapital üksiknäitajana likviidsusele hinnangute andmiseks asjakohane. 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordaja on seda paremad, mida kõrgem 

on tema väärtus. Sellest lähtuvalt tuuakse järgnevas tabelis 15 välja 

põllumajandusettevõtetes kasutatavad finantseerimisallikad ja selle kombinatsioonid 

aastatel 2013-2014, mille alusel saavutasid ettevõtted kõige madalaimad näitajad ehk 

ettevõtte likviidsus on madal ning kõrgeimad näitajad, mis iseloomustavad ettevõtteid, 

kes saavutasid enda finantseerimisallika kombinatsiooni alusel parima likviidsuse ehk 

maksevõime. 

 

Tabel 15. Põllumajandusettevõtetes saavutatud madalaimad ja kõrgeimad 

likviidsusnäitajad finantseerimisallika kombinatsioonide lõikes aastatel 2013-2014 

Finants- 

näitaja 

Madalaima 

likviidsusnäitaja 

saavutanud 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioon 

2013. aastal 

Madalaima 

likviidsusnäitaja  

saavutanud 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioon 

2014. aastal 

Kõrgeima 

likviidsusnäitaja 

saavutanud 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioon 

2013. aastal 

Kõrgeima 

likviidsusnäitaja 

saavutanud 

finantseerimis-

allikate 

kombinatsioon 

2014. aastal 

Keskmine 

lühiajalise 

võlgnevuse 

kattekordaja 

 pangalaen ja 

tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 
 ainult omanik  ainult omanik 

Keskmine 

likviidsus- 

kordaja 

 pangalaen ja 

tarnija 

 pangalaen ja 

omanik 

 pangalaen, 

omanik, tarnija 

 pangalaen ja 

omanik  
 ainult omanik  ainult omanik 

(Allikas: autori koostatud) 
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Tabeli 15 põhjal on võimalik välja tuua, et keskmiste lühiajaliste võlgnevuste 

kattekordajate lõikes said 2013. aastal madalaima likviidsuse ehk maksevõime ettevõtted, 

kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja tarnijat, 2014. 

aastal aga pangalaenu ja omanikku. Keskmiste likviidsuskordajate lõikes saadi aga 2013. 

aasta madalaim likviidsus ettevõtetes, kes kasutasid enda finantseerimisallika 

kombinatsioonidena pangalaenu ja tarnijat; pangalaenu ja omanikku ning pangalaenu, 

omanikku ja tarnijat. 2014. aastal oli aga ettevõtte maksevõime madalaim ettevõtetes, kes 

kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja omanikku. Mõlemal 

uuritaval aastal saavutasid aga lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordajate 

lõikes kõrgeima likviidsuse ehk maksevõime ettevõtted, kes kasutasid enda 

finantseerimisallikana ainult omanikku. 

Kuigi ainult omanikku finantseerimisallikana kasutanud ettevõtted saavutasid mõlemal 

uuritaval aastal parima likviidsuse, siis kasumlikkust hindavate finantsnäitajate – 

puhaskasum, kahjum ning rentaablusnäitajad, lõikes said ainult omanikku 

finantseerimisallikana kasutanud ettevõtted ühed madalaimatest tulemustest – ettevõtted 

saavutasid mõlemal aastal kahjumi, mistõttu ei olnud võimalik ka nende 

rentaablusnäitajaid analüüsida. Lisaks võib kõrge lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 

finantseerimisallikana ainult omanikku kasutanud ettevõtetes viidata ka käibevarade 

ebaefektiivsele kasutamisele. Kasumlikkust hindavate näitajate alusel saavutasid 

ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja 

omanikku, mõlemal uuritavatel aastatel maksimaalse kasumlikkuse kuna nende 

rentaablusnäitajad olid 2013. aastal kõrgeimad ning 2014. aastal kõrgeimad äri- ja 

müügitulu rentaabluste lõikes. Ettevõtte likviidsuse ehk maksevõime hindamisel said 

pangalaenu ja omanikku finantseerimisallikana kasutanud ettevõtted aga madalaima 

tulemuse lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning likviidsuskordaja lõikes ehk teisisõnu 

võib ettevõtetel esineda makseraskusi ning ettevõtted ei suuda oma lühiajalisi kohustusi 

täita kasutades selleks kõige likviidsemaid käibevahendeid. 

Sellest lähtuvalt võib öelda, et ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallikana ainult 

omanikku, saavutasid kõrgeima likviidsuse ehk maksevõime nii keskmise lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja kui likviidsuskordaja lõikes, kuid nende ettevõtete kasumlikkust 

hindavad finantsnäitajad oli finantseerimisallikate kombinatsioonide lõikes ühed 
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madalaimatest saavutatud tulemustest. Finantseerimisallikana pangalaenu ja omanikku 

kasutanud ettevõtted saavutasid küll finantseerimisallikate kombinatsioonide lõikes 

kasumlikkust iseloomustavate näitajate alusel maksimaalsed tulemused, kuid likviidsust 

iseloomustavate näitajate alusel said pangalaenu ja omanikku kasutanud ettevõtted 

madalaimad tulemused ehk ettevõtete maksevõime ei ole hea. Seetõttu võib järeldada, et 

ettevõtte maksevalmidus võib olla hea, kuid see ei garanteeri tema ettevõtte kasumlikkuse 

tagamist ning vastupidi.  

Kui vaadelda ettevõtete likviidsust tegevusalade lõikes (lisa 4), siis 2013. aastal 

saavutasid kõrgeima likviidsuse ehk maksevõime finantseerimisallikana peamiselt 

pangalaenu ja liisingut kasutanud taime- ja loomakasvatusega tegelevad ettevõtted ning 

2014. aastal finantseerimisallikana peamiselt pangalaenu, liisingut ja tarnijat kasutanud 

taimekasvatusega tegelevad ettevõtted. Madalaima likviidsuse saavutasid aga 

finantseerimisallikana peamiselt pangalaenu kasutanud loomakasvatusega tegelevad 

ettevõtted, kelle puhaskäibekapitali oli 2013. aastal negatiivne ning ka lühiajalise 

võlgnevuse kattekordajad ning likviidsuskordajad oli mõlemal uuritava aastal madalad. 

Selleks, et teha põhjapanevamaid järeldusi, milliste finantseerimisallikate või selle 

kombinatsioonide kasutamisel saavutavad ettevõtted maksimaalse likviidsuse, leiab autor 

sarnaselt kasumlikkust iseloomustavatele näitajatele, et vajalik oleks uuritavat perioodid 

pikendada ning ka ettevõtete arv (valim) peaks olema ühtlasem finantseerimisallikate ja 

selle kombinatsioonide lõikes. 

Kui võrrelda 2013. ja 2014. aasta põllumajandusettevõtete puhaskasumeid ja kahjumeid, 

võib öelda, et kahjumi saavutanud ettevõtete arv ning osakaal on suurenenud – kui 2013. 

aastal saavutasid kahjumi 19,15% valimis olnud ettevõtetest, siis 2014. aastaks on see 

suurenenud 25,84%-le. Kahe aasta lõikes on keskmine äri- ja müügitulurentaablus 

langenud – kui 2013. aastal saavutati keskmiseks ärirentaabluseks 47,26%, siis 2014. 

aastaks oli see langenud 34,58%-le, müügitulurentaablus oli aga 2013. aastal 44,45% ning 

2014. aastal 31,91%. Ka varade- kui ka omakapitali rentaabluse analüüsil oli näha selget 

langust aastatel 2013-2014. Kui 2013. aastal saavutati keskmiseks varade rentaabluseks 

8,45%, siis 2014. aastaks oli see langenud 8,07%-le, ka omakapitali rentaablus langes – 

2013. aastal saavutatud 17,61% oli 2014. aastaks langenud 14,56%-le. Lisaks kõikide 

tegevusalade lõikes on märgata näitajate langust – taime- ning taime- ja loomakasvatusega 

tegelevate ettevõtete keskmine puhaskasum langes märgatavalt, valdavalt on langust 
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märgata ka kõikide tegevusalade rentaablusnäitajates. Sellest lähtuvalt saab öelda, et 2014. 

aastaks on märgata mõningate finantsnäitajate langust (puhaskasum, rentaablusnäitajad) 

kasutatavate finantseerimisallikate lõikes kui ka tegevusvaldkondade lõikes. 

Sellest lähtuvalt võib autori arvates järeldada, et Eesti põllumajandusettevõtete 

majandustulemused võivad olla 2015. aastaks veelgi langenud võrreldes 2013. ja 2014. 

aastaga. Lisaks võivad suurendada 2015. aastal finantsnäitajate langust ning 

majandusolukorra halvenemist ka muutused majanduskeskkonnas kui ka katku levik - kui 

Venemaa turg kadus täielikult 2014. aasta augustis ning esimene metsseakatku juhtum 

avastati sama aasta septembris (kodusigadel 2015. aasta suvel), siis võib autori arvates 

järeldada, et majandusolukorra muutus ning haigusepuhangu levik kajastuvad enam 2015. 

aasta andmetes.   
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõte vajab oma protsesside toimimiseks ja jätkusuutlikkuseks tagamiseks erinevaid 

ressursse ning tegureid. Ressurssidest omavad tähtsat rolli finantsressursid ehk 

finantseerimisallikad, mis jagunevad kaheks – sisemisteks finantseerimisallikateks loetakse 

allikaid, mida ettevõte genereerib ise enda tegevusest ja tegevusega (ettevõtte kasum, 

põhivara müük, amortisatsioon) ning ettevõttevälisteks finantseerimisallikateks loetakse 

allikad, mida saavad ettevõtted väljastpoolt ettevõtte majandustegevust (laenud, liisingud, 

spontaansed allikad). 

Kuigi mitmete erinevate uuringute ja finantshierarhia teooria kohaselt kasutatakse 

ettevõtetes finantseerimiseks esmalt ettevõttesiseseid finantseerimisallikaid, näitavad 

erinevad uuringud, et ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks vajavad ettevõtted ka 

ettevõtteväliseid finantseerimisallikaid. Uuringute kohaselt ei ole aga väliste 

finantseerimisallikate kaasamine alati põllumajandusettevõtetele kättesaadav kuna sektoris 

esineb mitmeid eripärasid, mis ei ole ettevõtte poolt kontrollitavad (ilmastik, 

haigusepuhangud) ning mille tõttu võivad erinevad finantsasutused seada sektorile 

erinevaid piiranguid. Samuti kinnitavad eelnenud uuringud, et põllumajandusettevõtete 

majandusolukord on madalseisus olnud juba pikka aega, mistõttu võib see mõjutada 

finantseerimisallikate kättesaadavust ettevõtetele. Lähtuvalt erinevatest kitsendustest ja 

probleemidest, on põllumajandusettevõtted seatud äärmiselt keerulisse olukorda ning nii 

sektori üldine kui ka kogu majandusolukord on pandud tugeva surve alla. 

Ettevõtte kasutatavaid finantseerimisallikaid ja majandusolukorda on võimalik hinnata läbi 

finantsnäitajate, mis iseloomustavad ettevõtte sõltuvust laenudest (võlakordaja), 

kasumlikkust (absoluutnäitajad puhaskasum ja kahjum ning suhtarvud nagu äri-, 

müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablused) ja likviidsust (absoluutnäitaja 

puhaskäibekapital ning suhtarvud nagu lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning 

likviidsuskordaja). Keskendumine ainult finantsnäitajatele, võib aga ohtu seada nii 

ettevõtte konkurentsivõime kui ka pikaajalise edukuse ning jätkusuutlikkuse. Seega 

omavad ettevõtetes lisaks finantsnäitajatele, olulist rolli ka erinevad mittefinantsnäitajad 

(nagu ettevõttes kasutatavad finantseerimisallikad, juhtkonna hinnangud ja otsused, 
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ettevõtte vanus, suurus). Mittefinantsnäitajad mõjutavad seega suuremal või vähemal 

määral ettevõtte finantsnäitajaid, mis omakorda iseloomustavad nii ettevõtte kasumlikkust 

ja likviidsust. 

Magistritöös hinnati finants- ja mittefinantsnäitajate põhjal Eesti põllumajandusettevõtete 

majandusolukorda kasutatavate ettevõtteväliste finantseerimisallikate taustal ning selgitati 

välja, kuivõrd langevad finantsaruannete põhjal avalduvad majandustulemused kokku 

põllumajandusettevõtjate hinnangutega ettevõtte majanduslikust olukorrast. 

Töö esimeses peatükis käsitleti finantseerimise olemusest, ettevõttesisesed ja –välised 

finantseerimisallikad ning toodi välja nende peamised liigid. Lisaks käsitleti esimeses 

peatükis ka peamisi tänapäeval eksisteerivaid kapitali struktuuri teooriaid, mis aitaksid 

mõista, mis mõjutab ettevõtteid kasutama eri liiki finantseerimisallikaid. Samuti 

iseloomustati Eesti põllumajandussektorit ning anti ülevaade eelnevate uuringute põhjal 

peamistest põllumajandusettevõtete finantseerimist puudutavatest probleemidest kui ka 

lahendustest. Eelnevate uuringute põhjal toodi välja ka peamised ettevõtte likviidsust ja 

kasumlikkust iseloomustavad finants- ja mittefinantsnäitajaid ning nende omavahelised 

seosed, et mõista, milliste näitajate alusel on võimalik hinnata põllumajandusettevõtete 

finantseerimisallikaid ning majandusolukorda. Teises peatükis ehk empiirilises osas anti 

esmalt ülevaade töö andmetest ning metoodikast ning seejärel leiti, analüüsiti ja hinnati 

finants- ja mittefinantsnäitajate lõikes Eesti põllumajandusettevõtete majandusolukorda ja 

tegevusvaldkondi läbi kasutatavate ettevõtteväliste finantseerimisallikate.  

Töös kasutati andmeid, mis olid kogutud Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi 

poolt uurimisprojekti „Nõudlusuuringu tegemine ja äriplaani koostamine alternatiivsete 

finantsteenuste pakkumiseks“ raames ning töös kasutati uurimisprojekti andmebaasi. 

Uurimisprojekti raames kasutati andmekogumismeetodina küsitlust, mis viidi läbi 2015 

aastal. Töös viidi läbi küsitlusega kogutud andmete edasitöötlus, milleks kasutati 

programmi Microsoft Excel. Andmebaas sisaldas ettevõtteid iseloomustavaid näitajaid ehk 

faktilisi ja hinnangulisi näitajaid, nagu vanus, tegevusala, ning ettevõtete endapoolseid 

hinnanguid nii kasutatavatest ettevõttevälistest finantseerimisallikatest kui ka 

majandusolukorrast. Samuti sisaldas andmebaas põllumajandusettevõtete 2013. ja 2014. 

aasta bilansse ning kasumiaruandeid. Bilansi ning kasumiaruande, kui ettevõtte 

majandusolukorda peegeldavate finantsaruannete, kirjete põhjal arvutati, võrreldi ja hinnati 

finantsnäitajaid analüüsimaks põllumajandusettevõtetes kasutatavaid 



62 

 

finantseerimisallikaid, ettevõtete sõltuvust laenudes, kasumlikkust ning likviidsust. 

Teisisõnu kirjeldati andmete alusel uuritavat nähtust, tehti selle kohta järeldusi ning 

prognoositi näitajate käitumist. Kuna andmete kättesaadavus aastate lõikes oli erinev, 

käsitleti töös iga finants- ja/või mittefinantsnäitaja kõrvutamisel erinevaid valimeid 

hinnangute ja analüüsi tegemiseks.  

Töö valimi moodustasid 130 mikro- ja väikeettevõteteks jagunevat Eesti 

põllumajandusettevõtet, kelle keskmiseks vanuseks leiti 14,78 aastat. Koguvalimist oli 

tegelesid 67 ettevõtet nii taime- kui ka loomakasvatusega, 54 ettevõtet taimekasvatusega 

ning 7 ettevõtet loomakasvatusega. Kuna põllumajandusettevõtete majandusolukord on 

olnud madalseisus juba pikka aega, oli oluline analüüsida ning hinnata finants- ja 

mittefinantsnäitajate põhjal valimi moodustanud Eesti põllumajandusettevõtete 

majandusolukorda kasutatavate finantseerimisallikate, kui ühe mittefinantsnäitaja, taustal. 

Lisaks oli oluline hinnata ning analüüsida, kas põllumajanduses tegutsevate ettevõtete 

tegelikud majandustulemused ehk finantsnäitajad aastal 2014, langevad kokku ettevõtjate 

endapoolsete hinnangute majandusolukorrale, mis anti 2015. aastal. Empiirilise uuringu 

käigus selgusid töös püstitatud uurimisküsimustele järgmised vastused: 

1. Uuringu valimis olnud Eesti põllumajandusettevõtted kasutasid enda 

finantseerimiseks peamiselt pangalaene ja liisinguid (ühe või ühena 

finantseerimisallikatest), valimis olnud ettevõtted kasutasid enda finantseerimiseks 

peamiselt kahte või enamat finantseerimisallikat.  

2. Ettevõtted, kes kasutasid enda finantseerimisallika ja selle kombinatsioonina: ainult 

liisingut; ainult omanikku; pangalaenu, omanikku ja tarnijat; pangalaenu ja 

liisingut; pangalaenu, liisingut ja tarnijat ning ainult pangalaenu, ei sõltunud 

aastatel 2013-2014 liigselt laenudes. Ettevõtted, kes kasutasid enda 

finantseerimisallika kombinatsioonina pangalaenu ja omanikku, saavutasid 

uuritavatel aastatel keskmiste tulemuste alusel maksimaalse kasumlikkuse kuna 

nende äri- müügitulu-, varade- ja omakapitali rentaablused olid 2013. aastal 

kõrgeimad ning 2014. aastal kõrgeimad äri- ja müügitulu rentaabluste lõikes. 

Selleks, et teha põhjapanevamaid järeldusi, milliste finantseerimisallikate või selle 

kombinatsioonide kasutamisel ei sõltu ettevõtted liigselt võõrkapitalist ja milliste 

finantseerimisallikate või selle kombinatsioonide kasutamisel saavutavad ettevõtted 

maksimaalse kasumlikkuse, leiab autor, et vajalik oleks uuritavat perioodi 
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pikendada ning ka ettevõtete arv peaks olema ühtlasem finantseerimisallikate ja 

selle kombinatsioonide lõikes. 

3. Finants- ja mittefinantsnäitajate kõrvutamise ja analüüsi tulemusel saab öelda, et 

ettevõtete 2014. aastal saavutatud kasumlikkust iseloomustavad finantsnäitajad – 

puhaskasum, kahjum, võlakordaja, äri-, müügitulu-, vara- ning omakapitali 

rentaablus, kajastusid ettevõtete 2015. aastal antud endapoolsetes hinnangutes 

majandusolukorrale. Ettevõtted, kes saavutasid suurima puhaskasumi ning 

kõrgeimad äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablused, hindasidki enda 

olukorda parimate hinnangutega „väga hea“ või „pigem hea“. Ettevõtted, kes 

saavutasid aga madalaimad näitajad, hindasidki enda olukorda halvimate 

hinnangutega „pigem halb“ või „väga halb“. Teisisõnu kajastusid finantsaruannete 

baasil leitavad majandustulemused ettevõtete hinnangutes majandusolukorrale. 

4. Finantsnäitajate ning mittefinantsnäitajate (ettevõtte tegevusala ja kasutatavad 

finantseerimisallikad) kõrvutamisel selgus, et taimekasvatuse ning taime- ja 

loomakasvatuse tegelevate ettevõtete keskmised finantsnäitajad (puhaskasum, 

kahjum, äri-, müügitulu-, vara- ja omakapitali rentaablus) olid kõrgemad ehk 

paremad võrreldes loomakasvatusega tegelevate ettevõtetega aastatel 2013-2014. 

Sellest lähtuvalt võib töös käsitletud tegevusalade, valimite ning saadud keskmiste 

tulemuste põhjal öelda, et finantseerimisallikana peamiselt pangalaenu, liisingut ja 

tarnijat kasutanud taimekasvatuse ning pangalaenu ja liisingut kasutanud taime- ja 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtete finantsnäitajad olid paremad 

loomakasvatusega tegelevatest ettevõtetest, kes kasutasid enda peamise 

finantseerimisallikana ainult pangalaenu.  

5. Ettevõtted, kes kasutasid aastatel 2013-2014 finantseerimisallikana ainult omanikku 

saavutasid maksimaalse likviidsuse lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning 

likviidsuskordaja alusel. Finantseerimisallikana ainult omanikku kasutanud 

ettevõtete kasumlikkust hindavad finantsnäitajad (puhaskasum, rentaablusnäitajad) 

olid finantseerimisallikate kombinatsioonide lõikes aga ühed madalaimatest 

saavutatud tulemustest. Seetõttu võib järeldada, et ettevõtte maksevalmidus võib 

olla hea, kuid see ei garanteeri tema ettevõtte kasumlikkuse tagamist. Selleks, et 

teha põhjapanevamaid järeldusi, milliste finantseerimisallikate või selle 

kombinatsioonide kasutamisel saavutavad ettevõtted maksimaalse likviidsuse ehk 

maksevõime, leiab autor, et vajalik oleks uuritavat perioodi pikendada ning ka 
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ettevõtete arv peaks olema ühtlasem finantseerimisallikate ja selle 

kombinatsioonide lõikes. 

Eesti põllumajandusettevõtetes kasutatavate finantseerimisallikate, kui üks 

mittefinantsnäitajatest, põhjal saab öelda, et ettevõtted saavutasid finantsnäitajate alusel 

maksimaalse kasumlikkuse ja likviidsuse erinevate finantseerimisallikate ja selle 

kombinatsioonide lõikes. Sellest lähtuvalt leiab autor, et põhjapanevamate järelduste 

tegemiseks, milliste finantseerimisallikate või selle kombinatsioonide kasutamisel 

saavutavad ettevõtted maksimaalse kasumlikkuse ja likviidsuse ehk teisisõnu 

majandustulemused majandusolukorra hindamiseks, oleks vajalik uuritavat perioodi 

pikendada ning ka ettevõtete arv peaks olema ühtlasem finantseerimisallikate ja selle 

kombinatsioonide lõikes. Ettevõtete majandustulemused 2014. aastal kajastusid aga 

ettevõtjate endapoolsetes 2015. aastal antud hinnangutes majandusolukorrale – parima 

hinnanguga hindasid ennast ettevõtted, kelle finantsnäitajad vastasidki headele tulemustele 

ning madalaima hinnanguga hindasid ennast ettevõtted, kelle finantsnäitajad olidki 

halvemad võrreldes parima hinnanguga vastanud ettevõtetes.  

Kui võrrelda 2013. ja 2014. aasta finantsnäitajaid, siis oli märgata finantsnäitajate lõikes 

tulemuste langust – keskmine puhaskasum langes ning ka kõikide rentaablusnäitajate 

lõikes on märgata valdavalt langust 2014. aastaks. Sellest lähtuvalt võib autori arvates 

järeldada, et Eesti põllumajandusettevõtete majandustulemused võivad olla 2015. aastaks 

veelgi langenud võrreldes 2013. ja 2014. aastaga. Lisaks võivad suurendada 2015. aastal 

finantsnäitajate langust ning majandusolukorra halvenemist ka muutused 

majanduskeskkonnas kui ka katku levik - kui Venemaa turg kadus täielikult 2014. aasta 

augustis ning esimene metsseakatku juhtum avastati sama aasta septembris (kodusigadel 

2015. aasta suvel), siis võib autori arvates järeldada, et majandusolukorra muutus ning 

haigusepuhangu levik kajastuvad enam 2015. aasta andmetes.   

Autor leiab, et käesoleva töö taustal oleks järelduste tegemiseks vaja rohkemate 

põllumajandusettevõtete andmeid ning ka pikemat ajaperioodi. Seetõttu vajab käsitletav 

teema, põhjapanevamate järelduste tegemiseks, rohkem uurimist, et anda hinnang finants- 

ja mittefinantsnäitajate kõrvutamisel Eesti põllumajandusettevõtetes kasutatavatele 

finantseerimisallikatele majandusolukorrale. 
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Uses of financial sources in agriculture: an analysis of financial and non-financial factors 

 

SUMMARY 
 

Companies make important financial decisions every day. Corporate financing is divided 

into two sections – internal and external financing. Internal resources of financing are 

generated by the company’s own operations and activities, for example company’s 

earnings, sales of assets, amortisation. External resources of financing are received outside 

of company’s business, for example loans, leasing. The right choice of financing is often 

difficult, but very important aspect for businesses, because the environment is 

unpredictable and quickly changing. However, in recent years, Estonian agricultural 

companies are in a difficult financial situation and the entire sector has been put under 

intense pressure. 

The main objective of this master thesis is to evaluate Estonian agricultural companies’ 

economical situation through financial and non-financial factors on the basis of financial 

sources and to identify if companies’ estimates of economical situation are based on actual 

results from financial statements. Based on the mentioned objective, the following research 

tasks were set for this master’s thesis: 

 to address the nature of financing and to identify the key internal and external 

sources of financing in Estonia; 

 to address various capital structure theories in the context of financing; 

 to characterise agricultural companies and find the main results from previous 

financing studies; 

 to find used external sources of financing in Estonian agricultural companies; 

 to evaluate through financial and non-financial factors the economical situation of 

agricultural companies in Estonia – the profitability and liquidity of the companies 

based on external financial sources. 

The master’s thesis research uses quantitative methods to answer the following research 

questions: 1) what kind of external sources of financing are primarily used in Estonian 

agricultural companies in the period of 2013-2014; 2) how reliant are agricultural 

companies on various financing sources, and which financing sources allow companies to 
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maximise their profitability in 2013-2014; 3) if companies’ actual results based on 

financial statements are corresponding with the companies’ own estimates of the economic 

results; 4) what is the economical situation in Estonian agricultural business activities 

through the uses of external financial sources in the period 2013-2014; 5) what kind of 

used external financial sources and its combinations, achieve better liquidity and what is 

the liquidity in agricultural business activities based on external financial sources? 

The first chapter deals with the nature of financing, internal and external financing sources 

and their division; also it includes main capital structure theories to understand the nature 

of the financing. In addition, the first chapter characterises Estonian agricultural companies 

and gives overview of main problems and solutions from previous studies. It also analyses 

financial and non-financial factors and their reciprocal links, in order to understand the 

financing sources and the economic situation in agricultural sector. The second chapter 

gives at first an overview of data and methodology and then analyses and evaluates 

Estonian agricultural companies’ economical situation through financial and non-financial 

factors on the basis of external financing sources. 

The data and the database of the research project, which was collected by the Institute of 

Economics and Social Sciences of Estonian University of Life Sciences, was used in this 

master’s thesis. The database included indicators of the agricultural companies and 

companies’ estimates from external financing sources and from economical situation. The 

database also contained agricultural companies 2013 and 2014 balance sheets and income 

statements, which records allowed to calculate, compare and evaluate financial factors and 

to analyse agricultural companies’ financing sources, companies’ reliance on loans and 

companies’ profitability and liquidity.  

Work sample was consisted of 130 Estonian agricultural companies of which 67 were 

companies engaged in both - horticulture and animal husbandry, 54 engaged in horticulture 

only and 7 in animal husbandry only.  By comparing financial and non-financial factors, it 

was found that horticulture companies, who used for financing mainly banks, lease’s and 

supplier’s, also companies engaged in both horticulture and animal husbandry, who used 

for financing mainly bank’s and lease’s, financial factors, which characterises companies 

profitability and liquidity, were significantly better from companies dealing with animal 

husbandry only, who used for their financing mainly banks. Companies’ assessments in 

2015 for companies’ economical situations, as non-financial factors, were reflected in the 
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2013 and 2014 actual results which were based on financial statements - companies who 

had good actual financial results rated themselves as outstanding. While companies with 

lower financial results rated themselves not as good as top rated companies. The 

companies achieved maximum profitability and liquidity of various sources of financing 

and its combination, which is why the author finds that, to make fundamental conclusions, 

which kind of used external financial sources, and its combinations, achieve better 

profitability and liquidity, it would be necessary to extend the research period and the 

number of companies should be more even on the basis of financial sources.  

Author of the thesis finds, that it would need more data of agricultural companies and 

longer period of time to make fundamental conclusions. That is why the subject of this 

work – comparing financial and non-financial factors to evaluate economical situation, 

needs more research in Estonian agricultural companies. 
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Lisa 1. Äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register 2006-2015 
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2015 112 6919 150 17 249 10715 1 675 1 18839 233526 8,07 

2014 119 6179 141 21 214 10887 1 635 1 18198 223634 8,14 

2013 124 5602 143 19 217 11170 1 575 3 17854 209133 8,54 

2012 124 5202 143 18 217 11613 1 527 3 17848 201875 8,84 

2011 131 4513 142 17 236 11942 1 584 4 17570 194304 9,04 

2010 133 3496 148 17 262 12307 1 282 3 16649 183392 9,08 

2009 135 3 127 148 16 313 12043 1 250 4 16037 169838 9,44 

2008 139 2 852 159 13 328 10156 1 219 4 13871 146135 9,49 

2007 152 2931 167 14 339 11402 1 202 4 15212 140378 10,84 

2006 150 2802 172 14 353 12288 1 194 5 15979 130418 12,25 

(Allikas: Äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register tegevusalati andmete põhjal autori koostatud) 
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Lisa 2. Uuringus osalenud ettevõtete vanus ning ettevõtlusvorm 

 

Ettevõtte vanus Ettevõtete arv 
Osakaal (%) kõigist 

vastanutest 
Osakaal (%) vanuse 

avaldanud ettevõtetest 
Aktsiaselts Osaühing 

Tulundus-

ühistu 

Ei ole avaldanud 27 20,77 
    

1 aasta 0 0,00 0,00 0 0 0 

2 aastat 1 0,77 0,97 0 1 0 

3 aastat 0 0,00 0,00 0 0 0 

4 aastat 4 3,04 3,92 0 4 0 

5 aastat 2 1,54 1,94 0 2 0 

6 aastat 5 3,85 4,85 0 5 0 

7 aastat 4 3,08 3,88 0 4 0 

8 aastat 5 3,85 4,85 0 5 0 

9 aastat 1 0,77 0,97 0 1 0 

10 aastat 4 3,08 3,88 0 4 0 

11 aastat 3 2,31 2,91 0 3 0 

12 aastat 5 3,85 4,85 0 5 0 

13 aastat 5 3,85 4,85 0 5 0 

14 aastat 4 3,08 3,88 0 4 0 

15 aastat 3 2,31 2,91 0 3 0 

16 aastat 2 1,54 1,94 0 2 0 

17 aastat 1 0,77 0,97 0 1 0 

18 aastat 6 4,62 5,83 1 4 1 

19 aastat 28 21,54 27,18 5 22 1 

20 aastat 20 15,38 19,42 5 12 3 

Kokku 130 100% 100% 11 87 5 

(Allikas: autori koostatud) 
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Lisa 3. Ettevõtete finantsnäitajad aastatel 2013-2014 finantseerimisallikate lõikes 
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Ainult pangalaen 

2013 12 664 814 864 
44,26 – 

hea 
26,29% 23,65% 8,74% 14% -18 350 

2,22 – 

hea 

1,55 – 

hea 

2014 25 495 809 223 
44,47 – 

hea 
40,96% 39,06% 12,76% 17,89% -57 200 

2,07 – 

hea 

1,30 – 

hea 

Ainult liising 

2013 87 925 388 322 
15,42 – 

hea 
53,22% 52,43% 13,80% 16,12% 307 544 

6,55 – 

hea 

3,83 – 

hea 

2014 57 295 360 349 
13,74 – 

hea 
51,32% 50,54% 13,20% 15,22% 294 947 

4,59 – 

hea 

2,96 – 

hea 

Ainult omanik 

2013 -7 996 24 964 
16,64 – 

hea 
- - - - 100 830 

19,27 – 

hea 

14,30 – 

hea 

2014 -2 092 78 087 
19,92 – 

hea 
- - - - 102 991 

26,19 – 

hea 

20,23 – 

hea 

Pangalaen ja liising 

2013 127 803 1 053 855 
43,65 – 

hea 
31,38% 27,23% 7,78% 17,51% 146 570 

2,04 – 

hea 

1,22 – 

hea 

2014 47 168 974 306 
37,95 – 

hea 
28,91% 27,60% 7,90% 14,45% 164 057 

3,59 – 

hea 

2,25 – 

hea 

Pangalaen, liising, omanik 

2013 120 151 3 819 533 
53,76 – 

rahuldav 
93,61% 97,86% 15,91% 26,86% 1 214 978 

1,65 – 

hea 

1,12 – 

hea 

2014 55 352 3 624 602 
51,72 – 

rahuldav 
41,26% 32,34% 3,71% 7,11% 1 191 388 

2,12 – 

hea 

1,18 – 

hea 

Pangalaen, liising, tarnija 

2013 129 260 1 030 860 
54,62 – 

rahuldav 
16,32% 12,81% 4,60% 7,91% 272 967 

1,89 – 

hea 

1,04 – 

hea 

2014 105 907 1 107 648 
64,45 – 

rahuldav 
10,97% 14,74% 4,06% 6,88% 303 091 

2,52 – 

hea 

1,32 – 

hea 
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Lisa 3 järg 

Pangalaen ja tarnija 

2013 23 279 55 201 
54,62 – 

rahuldav 
53,68% 47,36% 15,63% 32% -3 746 

1,04 – 

nõrk 

0,80 – 

rahuldav 

2014 364 62 483 
64,45 – 

rahuldav 
12,72% 10,87% 3,85% 11,93% -33 309 

0,75 – 

mitte-

rahuldav 

0,60 – 

rahuldav 

Pangalaen ja omanik 

2013 266 915 269 288 

70,07- 

mitte-

rahuldav 

298,44% 279,29% 23,57% 67,13% -413 182 
1,13 – 

nõrk 

0,80 – 

rahuldav 

2014 113 050 344 232 
66,27 – 

rahuldav 
97,68% 72,83% 5,92% 14,79% -166 089 

0,55 – 

mitte-

rahuldav 

0,26 – 

mitte-

rahuldav 

Pangalaen, omanik, tarnija 

2013 4 217 1 262 131 
41,39 – 

hea 
4,78% 3% 1,56% 3,44% 54 390 

1,12 – 

nõrk 

0,80 – 

rahuldav 

2014 16 881 1 228 363 
45,64 – 

hea 
7,73% 5,59% 2,79% 6,11% 70 591 

1,12 – 

nõrk 

0,72 – 

rahuldav 

Pangalaen, liising, omanik, 

tarnija 

2013 -74 868 1 990 439 47 – hea 14,67% 14,41% 4,19% 5,53% 186 805 
2,20 – 

hea 

1,43 – 

hea 

2014 -87 587 2 066 548 
52,10 – 

rahuldav 
16,90% 14,54% 4,60% 5,72% 489 664 

2,67 – 

hea 

1,71 – 

hea 

Liising ja omanik 

2013 19 829 301 850 
53,40 – 

rahuldav 
8,98% 7,60% 2,93% 3,89% 63 461 

1,84 – 

hea 

0,87 

rahuldav 

2014 48 692 359 651 
28,92 – 

hea 
31,14% 29,23% 6,95% 9,72% 88 625 

1,87 – 

hea 

0,87 

rahuldav 

Liising ja tarnija 

2013 78 005 213 691 

72,31 – 

mitte-

rahuldav 

37,73% 36,50% 14,11% 50,97% 61 295 
2,06 – 

hea 

2,06 – 

hea 

2014 129 673 181 089 
52,81 - 

rahuldav 
73,72% 71,61% 21,65% 45,87% 94 992 2,62 - hea 

2,18 – 

hea 

(Allikas: autori koostatud) 
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Lisa 4. Ettevõtete finantsnäitajad aastatel 2013-2014 tegevusalade lõikes 

 
                                  

Finantsnäitaja, 
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majandusolukorrale 
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Taimekasvatus 

2013 
88 373 – 

kasum 
539 730  

47,83% - 

hea 
61,59 59,88 9,43 22,96 55 399 2,80 – hea 1,84 – hea 

2014 
62 996 – 

kasum 
562 020  

47,75% - 

hea 
38,84 34,61 9,88 19,65 120 508 2,81- hea 1,73 – hea 

Taime- ja loomakasvatus 

2013 
118 169 – 

kasum 
1 629 598 

40,02% - 

hea 
36,47 33,33 7,91 13,75 454 115 2,52 – hea 1,49 – hea 

2014 
46 234 – 

kasum 
1 637 931 

36,50% - 

hea 
34,11 32,18 6,95 11,15 462 423 3,41 – hea 2,11 – hea 

Loomakasvatus 

2013 
-233 407 – 

kahjum 
3 115 340  

57,16% - 

rahuldav 
5,38 4,01 2,33 3,42 -162 721 

0,79 – 

mitte-

rahuldav 

0,68 – 

rahuldav 

2014 
-144 140 - 

kahjum 
2 849 125  

62,42% - 

rahuldav 
1,24 0,50 0,44 4,64 61 140 1,07 - nõrk 0,97 - hea 

(Allikas: autori koostatud) 
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